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BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 61 

Overferse1 af arealer fra landzone til byzone i Narre Nebel og 

Lunde, samt overferoel af et areal fra sommerhusomrade til land- 

zone i Henneby. 

I henhold til planloven (lov nr. 388 af 06. juni 1991) fastsættes 

herved falgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte omrade: 

1. Lokalplanens formal 

1.1. Formalet med lokalplanen er: 

at overfare landzonearealer til byzone, 

at overfare sommerhusomr8de til landzone, 

at sikre arealernes anvendelse til bolig-, erhvervsfor- 

mal og naturomrade. 

2. Omrade og zonestatus 

Lokalplanen afgrænses som vist p& kortbilag 1, matri- 

kelkort 1:4000, og omfatter fØlgende matr. nr.: 

26n, 260, 26p, 26q, NØrre Nebel by, NØrre Nebel, 

dele af 7ai og 7bd, Lunde by, Lunde, 

del af 6a, Henne by, Henne, samt parceller, der efter den 

01. december 1993 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgarelse af 

den endeligt vedtagne lokalplan overfØres lokalplan- 

omraderne 

fra landzone til byzone, og 

fra sommerhusomr&de til landzone. 

Omraderne er i regionplanen udlagt til formalene. 



2.4. Vækstretningen er i overensstemmelse med bemærkninger i 

kommuneplanens hovedstr~ktur~ 

3. Omradernes anvendelse 

3.1. Omrbde 1: Narre Nebel - boligform81 (hben-lav boligbebyg- 
gelse 1, 

Omrbde 2: Lunde - Erhvervsformal (h&ndværkeromr&de), 
Omrade 3: Henneby - Landzoneareal (naturomrbde), 

4. Servitutter. 

10.1. Eventuelle privatretligebtilstandsservitutter ophæves, 

hvis de er i strid med lokalplanens formbl. 



Saledes forhandsgodkendt af Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 

08. december 1993. 

- 
Bent Poulsen 

Borgmester 

Adm. direktØr 

I henhold til S 27 i lov om kommuneplaner, vedtages foran- 

stgende lokalplan endeligt. 

Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 28. juni 1994. 

Du-- 
Bent Poulsen 

Borgmester 

mF 
go Andersen 

Adm. direktØr 

J t. 

Forvstdende lokalplan nr. 61 begaeres tinglyst pd. rriatr. nr. 26n. 262. 
t b' J '  - 

26p, 26q Nr. Nebel by, Nr. Nebel, rnatr. nr. 7ai, - 7bd - Lunde by, Lunde 
Ø 

og matr. nr. 6a- Henne by, Henne. - 
I'  Varde, den 8. aug. 1994. 

& &&=L 
Niels Kr. Nielsen 
Landinspekt 0r 
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LOKALPLAN NR. 61 REDEGQlRELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

I forbindelse med godkendelse af kommuneplanen for Blaabjerg kommu- 

ne er det besluttet, at der skal foretages nogle enkelte korrekti- 

oner med hensyn til afgrænsningen mellem land- og byzone/sommehus- 

omrade. 

Baggrunden for denne beslutning er, at de arealer, som lokalplanen 

omhandler, benyttes til de formdl, som der nu planlægges for. 

Arealerne, der Ønskes inddraget i kommunens rammmedel, har via by- 

og landzoneloven opnaet dispensation til den benyttelse som by/som- 

merhusomr8de. Et mindre sommerhusareal er af ejere/brugere Ønsket 

udtaget af sommerhusomr~det i Henne by (10 Sl). 

Dette anske har kommunalbestyrelsen efter forhandling med ejerne 

vedtaget at imØdekomme ved godkendelse af foranstdende lokalplan. 



LOKALPLAN NR. 61 REDEG0RELSE B 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLRGNING FOR OMRADET 

Der er ingen af de arealer der 

overfares fra sommerhusomr&de 

til landzone eller fra land- til 

byzone, som ved deres overfarsel 

strider mod regionplanens be- 

stemmelser eller mod anden plan- 

lovgivning. 

Udsnit af eksisterende kommune- 
plan: 

HENNEBY 



LOKALPLAN NR. 61 REDEG0RELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentligga- 

relse af lokalplanen, m& ejendomme, der er omfattet af planen, 

ifalge lov om planlægning 5 18 kun udstykkes, bebygges eller 
iØvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt- 

te som hidtil. Lokalplanen medfarer heller ikke i sig selv 

krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens 5 19 meddele 
dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens 

bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den 

særlige karakter af det omr&de, der sØges skabt ved lokalpla- 

nen . 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares 

ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 

er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 

I henhold til 5 47 i lov om planlægning kan der foretages 
ekspropriation, nbr det vil være af væsentlig betydning for 

virkeliggØrelse af lokalplanen. 

Safremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de 

almindelige bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 



OMUDE 1 N r .  Nebel by,  N r .  N e b e l  
D e t  s k r ave rede  a r e a l  over fqkes  
fra landzone til byzone. 

OMRADE 3 Henne by, Henne 
D e t  s k r ave rede  a r e a l  over fØres  
fra sommerhusområde til landzone.  

OMRADE 2 Lunde by,  Lunde 
D e t  s k r ave rede  a r e a l  o v e r f d r e s  
fra Landzone til byzone. 

 ålf forhold 1:4000 
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KORTBILAG NR. l 

B laab j e rg  kommune, dec .  1 9 9 3  


