
II . A L a  u5 ILQII - 
~ r æ s t & r d ,  Anmelder : 

LANDINSPEKTBRERNE 
GUNNAR JESSEN NIELS KR 

BLAABJERG KOMMUNE 
LOKALPLAN NR. 34  

S o m m e r h u s o r n r Z d e  ved G l .  G a b v e j  - LØnne 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Side 

Lokalplanens formål .................. 
Område og zonestatus ................. 
Områdets anvendelse .................. 
Udstykningsforhold ................... 
Vej- og stiforhold ................... 
Ledningsanlæg ........................ 
Bebyggelsens omfang og placering ..... 
Bebyggelsens ydre fremtræden ......... 
Ubebyggede arealer ................... 
Forudsætninger for ibrugtagen af ny 

bebyggelse ........................... 
Grundejerforening .................... 
Servitutter .......................... 
Vedtagelsespåtegning ................. 

A . Kort beskrivelse af lokalplanens ind- 

hold ................................. 
B . Lokalplanens forhold til anden plan- 

lægning for området .................. 
C . Kort beskrivelse af lokalplanens rets- 

virkninger ........................... 
BILAG 

Kortbilag 1 . Lokalplanens afgrænsning matr . kort 1:4.000 
Kortbilag 2 O Udstykningsplan 1.1.000 



STEMPELMÆRKE 
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KUN GYLDIGT HED AFSTEMPLING AF 
DOMPIERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 

BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR 34 

sommerhusområde ved Gl. Gabvej - LØnne 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 
fastsættes herved fØlgende bestemmelser for det i afsnit 2 

nævnte område: 

1. Lokalplanens formål 

1.1. er at åbne mulighed for opfarelse af sommerhuse i et 

område, som i forvejen for ca. halvdelens vedkommende 

er beliggende i sommerhusområde. 

1.2. er at regulere afgrænsningen mellem sommerhusområde 

og landzoneområde, således, at grænsen fremover bli- 

ver eksisterende offentlig anlagt sti. 

2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1, kort i 

1:4.000, og omfatter del af matr. nr. 12a og 12an, 

LØnne Præstegaard, LØnne, samt de parceller, der ef- 

ter den 01/07 1983 udstykkes fra nævnte to matrikel- 

numre indenfor områdebegrænsningen. 

2.2. Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtggrelse af 

den endeligt vedtagne lokalplan overfares fra landzo- 

ne til sommerhusområde den del af matr. nr. 12a, LØn- 

ne Præstegaard, der på bilag 1 er vist med lodret 

skravering. De Øvrige af planen omfattede arealer er 

allerede sommerhusområde. 



3. Områdets anvendelse 

3.1. Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyg- 

gelse, dvs. bebyggelse, der kun må beboes i tidsrum- 

met 01. april - 30. september, og uden for dette 
tidsrum kun i kortvarige ferier, week-ends og lignen- 

de. 

3.2. På hver selvstændig matrikuleret ejendom m& kun opfØ- 

res en enkelt beboelse. Kommunalbestyrelsen kan dog 

tillade, at der på hver ejendom udover den nævnte be- 

boelse opfØres garage, udhus eller lignende, når det 

ikke indeholder kØkken- og toiletfaciliteter eller 

lignende og ikke gØres til genstand for særskilt ud- 

leje. 

4.1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med 

den på kortbilaget nr. 2 retningsgivende udstyk- 
2 ningsplan med parceller pg'ikke under 1.200 m , 

excl. vej- og stiareal. 

5. VeJ- og stiforhold 

5.1. Ny vej i området udlægges med en mindste bredde på 

6 m, og afsluttes med en vendeplads. Der udlægges en 
3 m bred sti (eksisterende sti). 
Med hensyn til beliggenheden af vej og sti henvises 

til kortbilag 2. 

Der må ikke parkeres på vejen, og denne er tilgænge- 

lig for offentligheden, men kun til gående færdsel. 

6. Ledningsanlæq 

6.1. El-ledninger m& ikke fremfØres som luftledninger, men 

må alene udfØres som jordkabler. 



6.2. Der skal etableres spildevandsanlæg i området, og 

ejere af matrikelnumrene nævnt i 2.1. er pligtige at 

tilslutte sig dette i henhold til kommunens beta- 

lingsvedtægt for kloakanlæg. 

7. Bebyggelsens omfang og placerinq 

7.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 

overstige 10. 

7.2. Bygninger må ikke opfØres med mere end een etage. 

7.3. Bebyggelsens facadehgjde må Ikke overstige 2 3  m malt 

fra terræn til skæringen mellem facade og tagskæget. 

7.4. Bebyggelsens hgjde må ikke overstige 4 3  m målt fra 
terræn. 

8. Bebyggelsens ydre fremtræden 

8.1. Ingen form for skiltning eller reklamering må finde 

sted. 

8.2. Taghældning skal være mindst 15' og hØjst 30'. 

8.3. Ti1 udvendige bygningsdele samt tagflader må ikke an- 

vendes materialer og farver, som efter kommunalbesty- 

relsens skØn virker skæmmende. 

9. Ubebyggede arealer 

9.1. Nyplantning på grundene må ikke finde sted nærmere 

bebyggelse end 4 m. 

Hegn mod nabogrunde eller vej og sti må kun etableres 

som levende hegn. 

9.2. Terrænreguleringer på mere end +/- 0 , 5 0  m i forhold 

til eksisterende terræn må kun foretages med komrnu- 



nalbestyrelsens tilladelse. 

9.3. Langs områdets nordskel skal etableres og vedligehol- 

des et tæt 4 m bredt uigennemtrængeligt beplantnings- 
bælte, bestående af 3 rækker træer, af typer, der er 

naturligt tilhgrende denne egn. 

10. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

10.1. FØr ny bebyggelse kan tages i brug skal: 

vej an læ^ være etableret i henhold til afsnit 5.1. 

Beplantninq være etableret i henhold til afsnit 9.3. 

11. Grundejerforeninger 

11.1. Der er pligt for nuværende og fremtidige ejere til at 

være medlem af grundejerforeningen g sommerhus området 

Gl. Gabff. 

12. Servitutter 

Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæves, ahvis 

de vil være i strid med lokalplanens formål. 

13. Vedtagelsespåtegninger 

Således vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 03. 

januar 1984. 

Chr. Nielsen 

Borgmester 



I henhold til 27: lov om kommuneplaner vedtages foranstående 

lokalplan endeligt. 

Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 02. maj 1984 
r 

Chr. Nielsen 

Borgmester 

/ 

Nærmrende lokalplan nr. 34 begæres t i n g l y s t  p% matr. nr.  12a og 12an L~nne  - - 
Præsteggrd, Lanne. 

Varde, den 8. maj 1984. 



LOKALPLAN NR. 34 REDEG0RELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

Lokalplanområdet omfatter et område ved Gl. Gabvej (L~nne) be- 

liggende umiddelbart fØr baneoverskæringen, l tilknytning til 

det eksisterende sornme~husområde. 

Området er udlagt til sommerhusområde i den kommunale langtids- 

planlægning. 

Der er således ikke tale om nyudlæg eller udvidelser af t ld -  

llgere planlagte omrader. 

Men da området er et stØrre uudstykket område, hvor en del skal 
overfØres fra landzone til sommerhusområde, kan planerne kun 

gennemferes ved hjælp af en lokalplan. 

I forbindelse med denne lokalplan kan kommunalbestyrelsen sam- 
tidig sikre, at området udstykkes, bebygges og udnyttes hen- 

sigtsmæssig i forhold til omkringboende og skånsomt i forhold 

til naturen. 

5-15 R A M M E R  FOR B L A B J E R G  K O M M U N E  

SIGNATURER 

1-1 AREALER TIL SOMMERHUSBEBYGOELSE 

FREMTID IGE B I Z O N E O M R A O E R  
ELLER SOtdMERHUSOMRADER 

D G R O N N E  O ~ R A D E R  

-- - BYGGEL INIE 



LOKALPLAN NR. 34 REDEGDRELSE B 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING FOR OMRADET 

REGIONPLANEN Området er beliggende i godkendt sommerhusområde. 

5 29 

Kommunen har for perioden 1978-91 
tilvækst af sommerhuse på 1.000. 

Sommerhus 

bygger i 

en ramme for 

Hvis den Igangværende "rrastykningstendensw fra 

store grunde i eksisterende sommerhusområder fort- 
\ 

sætter, kan dette llramme-tallf ikke overholdes. 

§ 30 

Der må ikke udlægges nye sommerhusområder. 

Lokalplanen overholder dette. 

§ 3 1  
Eksisterende sommerhusområder skal normalt udbyg- 

ges med mindst 5 sommerhusenheder pr. ha. excl. 
fælles friareal. 

Lokalplanen overholder dette. 



15-RAMMER indeholder blandt andet fslgende bestemmelser 

for dette lokalplanområde: 

a. at området fastlægges til sommerhusbebyggelse 
samt hotel- og pensionatsvirksomhed, 

b. at bebyggelsesprocenten for hele området under 

et ikke overstiger 10, 

c. at bebyggelsen ikke opfares med mere end 1 

etage, og at bygningshØ jden ikke overstiger 

4,5 m, dog i områder, hvor der i forvejen 
findes hØjere bebyggelse, 6,5 m, 

d. at der l område 801 etableres et tæt, uigennem- 
trængeligt beplantningsbælte langs med om- 

rådets nordskel, 

e. at vej- og stibetjenlngen i områderne fastlæg- 
ges i overensstemmelse med retningslinierne 

omtalt i kommunens dispositionsplan af 1974, 

f. at grundstarrehen for den enkelte grund bli- 
2 ver mindst 1.200 m , 

g. at de på kortbilagene med prikket signatur vi- 

ste arealer friholdes for bebyggelse. 

21 SPILDE- 

VANDSPLAN Lokalplanområdet er beliggende i godkendt kloak- 

område med tilladelse til kloakering og tilslut- 

ning til offentlig renseanlæg. 

SKOVBYGGE- 

LINIER Lokalplanområdet grænser mod nord direkte op til 

skovbyggelinien. 



LOKALPLAN NR. 34 REDEGBRELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offent- 

liggerelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet 

af planen, ifØlge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, 

bebygges eller iØvrigt anvendes i overensstemmelse med 

planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse 

af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 

Lokalplanen medfarer heller ikke i sig selv krav om eta- 

blering af de anlæg, der er indeholdt i planen. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 

væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsætning af, at der ikke ændrer den særlige karakter 

af det område, der sØges skabt (eller fastholdt) ved lo- 

kalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fØres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

2. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages 

ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder 

over ejendomme, når ekspropriationen kan være af væsentlig 

betydning for virkeliggarelsen af lokalplanen. 

3. Lokalplanforslaget indeholder i afsnit 2.2. bestemmelse 

om, at dele af det af planen omfattede område overfflres 

til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet 

af lov om frigØrelsesafgift. (Finansministeriets bekendt- 

gflrelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigarelsesafgift) 

samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt. 

4 .  Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, 

der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil 

være af væsentlig betydning for virkeliggØrelsen af pla- 

nen, jvf. ovenfor. 
-- - - - -  - - - 
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