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BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 62 

Tæt-lav boligomrade ved Vadgardsvej i Narre Nebel. 

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

sættes herved fØlgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

omrade: 

1. Lokalplanens formal 

1.1. ~ormblet med lokalplanen er: 

at fastlægge detaljerede rammer for den fremtidige 

anvendelse af et omrade, som overgar til byzone, 

at sikre bebyggelsens omfang, hajde og placering, 

at skabe et attraktivt boligmilja, 

at sikre en i forhold til omgivelserne og de omboen- 

de hensynsfuld udnyttelse af arealet. 

2 .  Omrade og zonestatus 

2.1. Lokalplanen afgrænses som vist p& kortbilag 1, matri- 

kelkort 1:4000, og omfatter matrikelnummer 7a, NØrre 

Nebel by, NØrre Nebel, samt alle parceller, der efter 

01. februar 1994 udstykkes fra den nævnte ejendom. 

2.2. OmrAdet er beliggende uden for kommuneplanens ramme- 

del og beliggende i landzone. Lokalplanen kræver s& 

ledes tillæg til kommuneplanen. 

2.3. Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgarelse af 

den endeligt vedtagne lokalplan overfares lokalplanom- 

radet fra landzone til byzone. 



3, OarAdets anvendelse 

3.1. ~okalplanomrAdet mb kun anvendes til boligformdl. 

Bebyggelsen m& kun besta af Aben-lav bebyggelse. 

4.1. Omrbdet kan kun udstykkes i de pb kortbilag 2 viste 

moduler. 

4.2. Ingen grund mA udstykkes med en mindre stØrrelse end 

500 m2. 

4.3. Der skal udlægges et fælles friareal p& min. 20% af 

lokalplanomradet. 

5, Parkerings-, vej- og stiforhold, 

5.1. Som adgang til omradet anvendes Vadgardsvej. 

5.2. ~arkeringsomr6der skal finde sted inden for lokal- 

plan omradet som vist p& kortbilag 2. 

5.3. Der etableres en 2 m bred offentlig gangsti langs 

Bolkær b& som skal være i forbindelse med det fælles 

friareal, som vist pA kortbilag 2. 

5.4. Der skal til hver boligberegnes min. 2 p-pladser/bo- 

ligenhed. 

6. Ledningsanlæg, 

6.1. El-ledninger, herunder til vejbelysning m& ikke frem- 

fares som luftledninger, men m& alene udfares som 

jordkabler. 



Hver enkelt grundejer er pligtig til at acceptere el- 

ler underskrive deklarationer med eller uden pant til 

tinglysning p& de udstykkede grunde, safremt dette 

forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grund- 

ejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligehol- 

delse af ledninger af enhver art. 

Fremfering af ledninger af enhver art kan i forbin- 

delse med byggemodningen foretages uden samtykke fra 

de berØrte grundejere, 

Dette gælder ogs8 den fremtidige vedligeholdelse af 

disse ledninger. Disse skal dog s& vidt muligt gives 

et passende varsel inden arbejdet iværksættes. 

Ulemper som fØlge af ledningsferinger og andre for- 

anstaltninger, der foretages i forbindelse med ud- 

stykningen og omradets byggemodning, kan ikke kræves 

erstattet. 

Omradet tilsluttes det eksisterende fælles antennean- 

læg for NØrre Nebel by. 

Der m& ikke uden særlig tilladelse findes udvendige 

antenner p& de enkelte grunde. 

Vandforsynings- og aflØbsforhold indrettes i overens- 

stemmelse med miljØloven og skal ligesom renovation 

ievrigt etableres efter kommunens forskrifter og gæl- 

dende vedtqter. 

Omradet tilsluttes det eksisterende fælles fjernvarme- 

anlæg for NØrre Nebel, og alle parceller inden for 

omrbdet er pligtige at lade sig tilslutte dette an- 

læg, men ikke til at aftage. 

7. Bebyggelsen omfang og placering 

71. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom eller 

omradet under et m& ikke overstige 25%. 



7 . 2 .  Bebyggelsen m& ikke opfares med-mere end 1 etage el- 

ler hØjest 1 1/2 etage med sadeltage, og bygningshaj- 

den m& ikke overstige 6 , 5  m. 

7.3. Ingen bygninger m& opfares nærmere end 5 m fra vej- 

skel mod Vadgardsve j . 
Bebyggelsesplanens grunddybde, malt fra Vadgárdsvej 

mod Bolkær m k ,  m& ikke være dybere end eksisterende 

grunde beliggende syd-Øst for Vadgárdsvej. 

8, Bebyggelsens ydre fremtrzden 

8.1. Bebyggelsen skal have de proportioner, der er vist 

p& kortbilagene. 

8.2. Bebyggelsen udformes som eksist. bebyggelse beliggen- 

de Øst for VadgBrdsvej sAledes, at helheden som "land- 

ejendomme" ikke brydes. Der skal anvendes rede teglsten 

med murede gesimser, rade tagsten, hvide vinduer med 

sprosser og en taghældning p& ca. 450 - dog hejst 550. 

9. Ubebyggede arealer, 

9.1. Ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse 

eller lignende give et efter kommunalbestyrelsens 

skØn tiltalende udseende. 

9.2. Ubebyggede dele af en pcl. m& kun anvendes som 

gkdsplads, have eller parkanlæg. 

9.3. Der skal etableres et mindst 5 m bredt beplantnings- 

bælte langs omradets grænse, jfr. kortbilag 2. Be- 

plantningen skal bestA af hØje træer og buske. Sam- 

mensætningen skal fastsættes i samrAd med kommunal- 

bestyrelsen. 

Beplantningen skal være foretaget inden ibrugtagen 

af bebyggelsen p& den enkelte parcel. Arealerne og 

bevoksningen skal stedse ren- og vedligeholdes p& en 

forstxmssig forsvarlig made efter kommunalbestyrel- 

sens anvisninger ved den til enhver tid værende ejers 

foranstaltning og bekostning. 



10. Tilladelse og/eller dispensation fra andre myndigheder, 

10.1. Som anfØrt i afsnit 2.2. kan planen fØrst endelig ved- 

tages, nar Ribe amtsr8d har godkendt kommuneplantil- 

læg nr. 6, som er gengivet i denne lokalplan, 

11. Servitutter, 

10.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæves, 

hvis de er i strid med lokalplanens form8l. 



Forslaget er vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 

26. april 1994. 

Bent Poulsen 

Borgmester 

Adm. direktØr 

I henhold til $ 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 

staende lokalplan endeligt. 

Blaabjerg kommunalbestyrelse 

f l u p d  Bent Poulsen 

Borgmester 

Adm. direktØr 

Foranstdende lokalplan nr. 62 begares tinglyst pA matr. nr. 7a Nr. - 
Nebel by, Nr. Nebel. 

Varde, den29. august 1994. 

LandinspeM0r 
INDF0RT I DAGBOGEN 
FOR RETTEN I VARDE 

LYST 
AKT. 9%. 

Anne Nielsen 
kt. fm 



m.mem.memm. Grænse for lokalplan nr. 62 KORTBILAG nr. 1 

Målforhold 1:4000 
Del af Narre Nebel by, Narre Nebel 
og del af Sadding, Narre Nebel 

Blaabjerg kommune, februar 1994. 
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KORTBILAG nr. 2 

Retningsgivende bebyggelsesplan. 

Blaabjerg kommune, april 1994. 



1 1 1  -no ooi 

KORTBILAG nr. 3 

Vejledende skitser. 

Blaabjerg kommune, april 1994. 



LOKALPLAN NR. 62 REDEGaRELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD, 

I forbindelse med godkendelsen af kommuneplanen for Blaabjerg 

kommune er det besluttet, at arealet Øst for VadgArdsvej og 

vest for Bolkær bæk skal inddrages i byzone og udfyldes med 

Aben og lav boligbebyggelse. 

Ved kommunalbestyrelsens vurdering af omrAdets egnethed til 

placering af et boligomrade ved Vadgardsvej har kommunalbesty- 

relsen lagt vægt p&, 

at f& fuldfØrt en tidligere randbebyggelse langs Narre Nebel's 

Østlige afgrænsning mod landzone, 

at fastholde en ens og harmonisk bebyggelse ved indfaldsvejen 

til Narre Nebel by. 

Arealet, som er omfattet af lokalplanen, er beliggende i et 

omrAde, der efter regionplanen er beregnet som Øvrigt jordbrugs- 

omr&de. Kommunalbestyrelsen har vurderet arealerne til at være 

velegnet til lokalplanens formal, da arealet ikke berØrer 

landbrug med ekstrem arealbehov, Samtidig er det kommunalbe- 

styrelsens opfattelse, at arealerne ikke har den store dyrk- 

ningsmæssige værdi. 

Arealet er ikke noteret som landbrugsjord, 



LOKALPLAN NR. 62 REDEWRELSE B 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLIGGNING FOR 0-ET 

Kommunepianen: Denne lokalplan er ikke i overensstemmelse med 

de hensigter, der er tilkendegivet i kommu- 

neplanen, med hensyn til byvækstretningen i 

Narre Nebel, 

Det er kommunalbestyrelsens d l -  

sætning, at byvækstretning i 

de enkelte byer skal foregb, 

som vist pb nedenstdende kort. 

NR NEBEL 

Desuden er lokalplanens omrade ikke omfattet 

af kommuneplanens rammedel, 

Lokalplanens gennemfØrelse kræver saledes 

et 

KOMMUNEPLANTILLEG, 

Kommuneplantillægget er angivet sidst i lo- 

kalplanen, 

Ved revisionen af kommuneplanen, som er for- 

handsgodkendt af kommunalbestyrelsen den 08. 

december 1993, er arealet medtaget som et 

kommende boligomrade. 



Regionplan 1989-2000: Lokalplanen er i overensstemmelse med 

regionplanens 5 1 og 4 om centerstruktur 

og boligbyggeri i byerne, hvor NØrre 

Nebel er betegnet som kommunecenter. Der 

opstar ikke konflikter med landbruget 

i.h.t. retningslinien i 5 4, stk. 5, der 
blev optaget i regionplan 1985-96 efter 

anbefaling fra de statslige myndigheder. 

Den har til formal at forebygge milja- 

konflikter mellem landbrug og forure- 

ningsfØlsom arealanvendelse, bl.a. i 

form af boligbebyggelse. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med 

5 4, stk. 1 i regionplanen. 

I 5 4, stk. 2 er der anfart, at arealudlæg 
til boligformal i byzone skal i de en- 

kelte kommuner foretages under hensynta- 

gen til den eksisterende rummelighed 

og saledes, at den i 5 1 fastlagte cen- 
terstruktur i videst muligt omfang un- 

derstettes. Arealudlæggene skal ledsa- 

ges af-en begrundelse for deres omfang. 

Der er i NØrre Nebel pot, en rummelig- 

hed til boligbebyggelse p& 25 grunde. 

Kommunalbestyrelsens begrundelse for 

udlægget er, 

at der ikke i NØrre Nebel er udlagt are- 

aler til et koncentreret boligomrade, 

at inddragelse af landzonearealet er en 

naturlig £alge af den tidligere plan- 

lægning, 

at rummeligheden/udbuddet af boligmulig- 

heden bar være mindst det samme som 

i Outrup (p& 38 grunde) for at fasthol- 

de den eksist. byvækst-struktur- 

Lokalplanen er i god overensstemmelse med 

ovenstaende generelle retningslinier. 



Spildevandsplan: 

Vandforsyning: 

Vej forhold : 

Omrbdet er beliggende uden for kommunens 

kloakerede opland. 

I forbindelse med omradets inddragelse 

i byzone, skal kommunens kloakerede op- 

land udvides til at omfatte lokalplan- 

omddet . 
Ved etableringen af boligomradet vil der 

kun forekomme mindre mængder spilde- 

vand. 

~okalplanomrbdet skal vandforsynes fra 

NØrre Nebel Vandværk. Vandværket bliver 

forsynet med ravand fra Blaabjerg plan- 

tage (Klinting). 

Lokalplanomradet skal vejforsynes fra 

Vadgbrdsvej, der udmunder i Nymindegab- 

ve j ( hovedlandevej 37 1 ) . 
Foragelsen af trafikken til og fra lo- 

kalplanomrbdet vil kun give en minimal 

foragelse i forhold til den daglige 

trafik. 

Forholdet til landbruasinteresserne: 

Der er ikke landbrugsmassige interesser 

for omradet, der i dag henligger som et 

bbent grant omrbde. 

Forholdet til varmeplanlægningen: 

Omradet kan forsynes med fjernvarme fra 

NØrre Nebel Fjernvarmeværk. Der er i 

lokalplanen beskrevet, at omrbdet skal 

forsynes med fjernvarme fra NØrre Nebel 

F j ernvarmeværk . 

Forholdet til naturfredningsinteresser 

m.v. 

Der er ikke knyttet særlige naturfred- 

ningsinteresser til omddet. 

Men det er af betydning, at omradet far 

en "gran fremtræden". 



LOKALPLAN NR, 62 REDEG0RELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentligge- 

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

ifelge lov om planlægning 9 18 kun udstykkes, bebygges eller 
ievrigt 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 9 19 meddele 
dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens 

bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den 

særlige karakter af det omrdde, der sages 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 9 47 i lov om planlægning kan der foretages 

ekspropriation, nar det vil være af væsentlig betydning for 

virkeliggarelse af lokalplanen. 

Sdfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de 

almindelige bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 



TILLÆG nr. 6 t i i  

KOMMUNEPLANEN 

BLAABJERG KOMMUNE 



Tillæg nr. 6 til kommuneplanen 

for Blaab j erg kommune 

vedrarende lokalplan nr. 62. 

Tillægget træffer felgende bestemmelse 

for omrade 0181 - boligomrade ved Vadgardsvej- NØrre 
Nebel. 

D O f f e n t l i g  ' i o m U  %J m m r Byzonegrænse -. - Byggelmie  

eg Omrad. der senere 

overferes  t r l  byzone 

h u d  - \ W W R H O L D  1 : 8000 



at omradets anvendelse fastlægges til boligform81 

og bebyggelse til offentlige formal samt mindre 

butikker til omddets daglige forsyning eller an- 

dre nærmere angivne erhvervstyper, der efter kom- 

munalbestyrelsens skØn kan indpasses i omradet 

uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, 

at bebyggelsesprocenten for hver ejendom ikke over- 

stiger 25, 

at bebyggelsen inden for omráderne ikke opfares med 

mere end een etage med udnyttet tagetage, samt 

at bygningshajden ikke overstiger 8,5 m, 

at en lokalplan for det gratonede viste areal, over- 

farer dette til byzone. 

Forslaget er vedtaget 

den 26. april 1994. 

Bent Poulsen 

Borgmester / ersen 

Adm. direktØr 

Endelig vedtaget samme 

den 16. august 1994. 

ZZ Bent Poulsen 

C 

Borgmester / 

Adm. direktØr 


