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Lokalplan nr. 7 for et omrade 

beliggende ved Vesterhavsvej, Nr. Nebel. 

INDHOLDSFORTEGNELSE. .................... 

Lokalplanens f ormål 

Område og zonestatus 

Ve j forhold 

Bebyggelsens omfang og placering 

Bebyggelsens ydre fremtræden 

Områdets anvendelse 

Servitutter 

Vedtagelsespåtepinger 

l. Beskrivelse af lokalplanens midlertidige 

og permanente retsvirkninper. 

2. Oversigtskort i mål I : I 0 0 0  

3. Bebyggelsesplan mal 1 3 0 0  

4. Bebyggelsens udformning s 



1. Lokal~lanens formål. 
-------w-- - - - - - w - - - - - - - -  

Det er hensigten med denne lokalplan at fastsette 

detaljerede rammer for den fremtidige anvendelse 

af arealet, der tidligere har vzret anvendt til 

landbrug. 

Det er endvidere hensigten ved en detaljeret fast- 

læggelse af bebyggelsens omfang, hØjde og ydre 

fremtræden at sikre et godt helhedsindtryk af 

NØrre Nebel by, at ændre områdets status fra åben 

og lav boligbebyggelse til blandet bolig -og er- 

hvervsbebyggelse, samt at sikre en i forhold til 

omgivelserne og de omboende hensynsfuld udnyttelse 

af arealet. 

Området ligger indenfor kommunens godkendte S 15 

rammer. 

i L 5 - - l o k a i ~ l a n e n s - r e , t s ~ i r k n I n g e r :  

Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger findes 

i bilag I 

2.1 Lokalplanens afgrznses som vist på bilag 

omfatter falgende matrikelnumre: 

Matr.nr. 21 k, NØrre ~ebel'by og sogn. 

Matr.nr. 21 e, NØrre Nebel by og sogn. 

Samt alle p-rceller der efter denO1,OL1-l978 
udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

2.2 Med kommunalbesty~elsens offentlige bekendt- 

gØrclse af den vedtagne lokalplan overfØres det 

under punkt 2.1 nævnte område til anvendelserfor 

blandet bolig -og erhvervsbebyggelse. 

Området er den 01.01.78 byzone, beregnet til bolig- 
formål. 



3.1. Som adgang til området anvendes hovedlandevej 

nr. 371. 

4 . 1 .  Bebyggelsen må opfares i max. l etage med 

udnyttet loftsetage samt kælder. 

4.2. Udnyttelsesprocenten må max. andrage 50. 

Placering i henhold til bilag 3. 

5.1. Bebyggelsen skal have de proportioner som 

er vist på bilag 4. 

5.2. Murværket skal udfØres i r@de eller mokka- 

farvede teglsten. 

5 Taget skal udfØres med mØrke eternitplader, 

tagsten eller built-up. 

5.4. Skiltning og reklamering i forbindelse med 

virksomheden, må finde sted i omfang der ikke vir- 

ker skæmmende på omgivelserne. 

Reklameskilte skal godkendes af kommunalbestyrelsen 

og vejbestyrelsen. 

6. 1. Området må med nedennævnte undtagelser an- 

vendes til blandet erhvervs -og boligbebyggelse. 

6.2. Det er tilladt, at der på ejendommene drives 

håndværk med tilhqhende handelsvirksomhed. 

6.3. A t  virksomheden ikke medfØrer ulemper for de 

omboende. 

6.4. A t  virksomheden ikke medffirer behov for par- 

kering der ikke er plads til på den pågældende 

e j endoni. 

6.5. At ejendommen ikke må benyttes til fabriks- 

virksomhed. 



7. Servitutter. 

7.1. De pi% ejendommen lyste oversigtsservitutter 

berØres ikke af lokalplanen. 

8. Vedtagelsespåtegninger. 

Således vedtaget af Blaabjerg konmunalbestyrelse 

. den 07.02.1978. 

Chr. Nielsen 

i" æmner 
I henhold til 27 i lov om konnuneplaner vedtages 

foranstående lokalplan endeligt. 

Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 04.09 1979 



Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offent- 

liggØrelse af lokalplanen, m& ejendommene der er omfattet 

af planen, ifØlge kommuneplanlovens !$ 31 kun udstykkes, 

bebygges eller iØvrigt anvendes i overensstemmelse med 

planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fort- 

szttes som hidtil. Lokalplanen medffirer heller ikke i sig 

selv krav om etablering af de anlzg der er indeholdt i pla- 

nen. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ- 

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forud- 

sætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det 

område der siges skabt ved lokalplanen. 

Mere vzsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fØres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, 

der er uforenelige med lokalplanen, fortrmges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil 

vzre af vzsentlig betydning for virkeligg@relsen af planen, 

jvf. ovenfor. 



TEKNISK FORVALTNING 

6830 NR. NEBEL . TELF. 05-288344 

23-2-781 BokaI~pIan nr. 7 Bi lag 2 
Sag nr.: 

{to 1 Rettelse 

1 Tegning nr.: 

1 I 
-- 

Godk. : 

1 'T.\< . 
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Slgn. 
For et omrade i Nr. Nebel, beregnet for blandet  

bolig- cg erh\*ervsbebyggelse 



TEKNISK FORVALTNING 

6830 NR. NEBEL . TELF. 05-288344 

Dato : 23-2-73 Lokaiplan 
Sag nr.: 

nr. 7 ~ i i a g 3 1  
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-- 
C\ 

I 

Rettelse 

. 

Sign. 
For e t  omrade i Nr. Nebel, beregnet for blandet 

Tegning nr.: bolig- og erhvervsbebyggelse 

MAI: l ,gaOQ 
Sign.: 

F k  . 
Godk. : 
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TEKNISK FORVALTNING 

6830 NR. NEBEL . TELF. 05-288344 

NR, 7 
Sag nr.: 

BILAG 4 1 
h t o  l Rettelse I Sign. .For et område i Nr.Nebel, beregnet for blandet I 

, 

Tegning nr.: bolig- og erhvervsbebyggelse. 

MAI: 

1 : 1000 
Sign.: 

F A ,  
Godk. : 


