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LOKALPLANER 

Lokalplaner er den eneste plantype en Kommunalbestyrelse kan 

anvende til at fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, 

lejere mv. om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens 

regulering mv. 

Ved udarbejdelse af-en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen 

blandt andet ændre eller uddybe de bestemmelser, der er gæl- 

dende efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygelo- 

ven og Bygningsreglementet. 

Det fremgar af 5 15, stk. 2 i Lov om planlægning, hvilke for- 
hold der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Det dre- 

jer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealan- 

vendelse og af den fremtidige bebyggelse p& de enkelte ejen- 

domme . 
Tilvejebringelse af en lokalplan medfarer ikke forbud mod 

fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. 

Men skal der foretages ændring i de eksisterende forhold 

for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af be- 

staende bygning, m& det kun ske i overensstemmelse med lokal- 

planens bestemmelser medmindre der meddeles -dispensation i 

medfØr af 19 i lov om planlægning. 

En lokalplan medfarer ikke i sig selv handlepligt for grund- 

ejere, eller p& anden made pligt til realisering af de anlæg 

mv. som er indeholdt i planen. 

En lokalplan best8r af en redegarelse, en række bindende be- 

stemmelser og et eller flere kortbilag, der supplerer bestem- 

melserne. 
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LOKALPLANENS REDEGØRELSE 



BLAABJERG KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 70 

Omrade til erhvervsformA1 ved Henne Stationsby 

- Bildemonteringsplads. 

lokalplan skal saledes sikre: 

der er kvalitet og sammenhaeng i planlægningen, 
borgeren far indsigt i og indflydelse p& planlaegningen, 

der fastlægges bindende bestemmelser for et omrades udform- 

ning og anvendelse. 

LOKALPLANENS OMRADE OG BELIGGENHED 
Lokalplan nr. 70 omfatter matr. nr. 2ac og del af 31, Fidde 

by, Henne, beliggende Hennevej i Henne Stationsby, 

Lokalplanomradet er ca. 32700 m2 stort. 

Eksisterende forhold. 

Store dele af omradet er ubebygget og anvendes jordbrugsmæs- 

sigt 

Den vestligste parcel anvendes i dag til bilopbevaringsplads. 

Fremtidige forhold, 

Omradet skal anvendes til bilopbevaring, bildemontering og 

indretning af værksted. 

- LOKALPLANENS BAGGRUND 

Baggrunden for at der nu er lavet lokalplan for omradet er at- 

skabe mulighed for en udvidelse af eksisterende bilopbeva- 

ringsplads s&ledes, at aktiviteterne bilopbevaring, bildemon- 

tering og indretning af værksted k m  samles p& samme omrade 
i Henne Stationsby, 



Formalet med lokalplanen er at tilvejebringe det nadvendige 

plangrund for den Ønskede udvidelse, samt at fa samlet akti- 

viteterne i forbindelse med bildemontering mv. i udkanten 

af Henne Stationsby. 

LOKALPLANENS INDHOLD. 

Lokalplanen har bestemmelser, der nærmere fastlægger den frem- 

tidige anvendelse a* omradet. 

Desuden indeholder lokalplanen bestemmelser, som fastlægger 

bebyggelsens ydre fremtræden og indretningen af ubebyggede 

arealer mv. 

FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING, 

Regionplan 

Lokalplanomradet ligger inden for "Øvrigt omri5deW i skovrejs- 

ningsmæssig forstand, det vil sige, at der i omradet m& fore- 

g& privat skovrejsning. 

Omradet er desuden udpeget som Øvrigt landbrugsomrade og r&- 

stofinteresseomrade. 

Kommuneplan 
a 

I Kommuneplan 1993-2001, Blaabjerg Kommune, rammedelen, er lo- 
kalplanomradet omfattet af bestemmelserne for omrade 14D1 - 
fritidscenter ved Outrup, der blandt'andet fastlægger omra- 

dets anvendelse til landbrugsformal samt til virksomheder med 

tilknytning til jordbrugserhvervene. Herudover er det fastlagt, 

at omradet skal friholdes for fritidsformal, hvor stajniveauet 

ikke bØr overstige en nærmere angivet stajgrænse. 
I 

Lokalplanens bestemmelser, der fastlægger omradets 'anvendelse 

til erhvervsmal, er saledes ikke i overensstemmelse med de 

gældende rammebestenunelser for omradet. Der er derfor udarbej- 

det et tillæg nr. 4 til kommuneplanen for Blaabjerg Kommune, 

der udlægger lokalplanomradet til erhvervsform&l. 

Dette nye rammeomrade hedder 06E1. 



Erhvervsarealer i Henne Stationsby. 

I H e ~ e  Stationsby er der ikke ledige lokalplanlagte erhvervs- 

arealer eller arealmæssige muligheder inden for kommunepla- 

nens rammer. 

I kommunen i Øvrigt er der af ledige arealer til erhvervsfor- 

mal ca. 8 ha i Narre Nebel, 0 , l  ha i Outrup og 3 ha i Lunde 

inden for de nuværende byzonegrænser. Herudover er der enkel- 

te arealmæssige muligheder, inden for kommuneplanens rammer 

i Outrup og Lunde. 

Lokalplaner 

Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplaner for omradet. 

Zonestatus 

LokalplanomrAdet ligger i landzone og vil blive overfart til 

byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. 

Miljemæssige forhold 

Stejbelatningen fra virksomheden males udendØrs i skel mod 

naboarealer inden for omradet. Vejledende bØr nedenstaende 

grænseværdier i dB (A) overholdes. 

Dag : 55 

Aften og sen- og helligdage: 45 

Nat : 40 

Tabellen har udgangspunkt i MiljØstyrelsens vejledning. 

Der forventes ingen lugtgener fra bildemonteringspladsen. 

Spildevandsplan 

Lokalplanomr&det vil blive inddraget i kommunens spildevands- 

plan ved fØrstkommende revision af denne. 

Vandforsyning 

LokalplanomrBdet er beliggende i vandforsyningsomradet for 

Henne Stationsby Vandværk. 



Dele af lokalplanomr&det ligger inden for vandværkets opland, 

hvorfor det i forbindelse med virksomhedens miljØgodkendelse 

og pladsens indretning skal sikres, at vandværkets indvin- 

dingsopland beskyttes mod forurening. 

Trafikforhold 

Lokalplanomr&det vejbetjenes fra Hennevej. 

Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder 

Landbrugspligt 

Del af matr. nr. 3 1, Fidde by, Henne, er palagt landbrugs- 

pligt. 

FØr omradet kan inddrages til byformal, skal Jordbrugskommissi- 

onen for Ribe Amt derfor ophæve landbrugspligten p& den del 

af omradet, der er underlagt landbrugspligt. 

Fortidsmindebeskyttelseslinie 

Arealets nordligste og sydligste beliggende hjØrne er omfattet 

af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesliniebestemmelser om- 

kring fortidsminder. Skov- og Naturstyrelsen vil derfor blive 

anmodet om at ophæve beskyttelseslinierne inden for lokalpla- 

nens omrade. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter planens vedtagelse. 

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offenitliggØ- 

relse af lokalplanen m& ejendomme, der er omfattet af lokal- 

planen, ifalge Lov om planlægning § 18 kun bebygges eller 

levrigt anvendes i ovesensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt- 

te som hidtil. Lokalplanen medferer ikke i sig selv krav om 

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



Dispensation eller tilladelse. 

Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter en forudgáende naboori- 

entering, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla- 

nen, 

Vidtgaende afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved 

tilvejebringelse af ny lokalplan, 

Ekspropriation. 

I henhold til 5 47 i Lov om planlægning kan der foretages 
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over 

ejendommen, nar ekspropriationen er af væsentlig betydning for 

virkeliggarelsen af lokalplanen. 

Servitutter. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 

er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre 

private servitutter kan eksproprieres, nar det vil være af 

væsentlig betydning for virkeliggarelsen af planen, jf. 

ovenfor . 

KLAGEADGANG 

Klager over Kommunalbestyrelsens af gØrelser i medf Ør af nærvæ- 
rende lokalplan behandles efter reglerne i kapitel 14 i Lov 

om planlægning. 



LOKALPLANENS BESTEMMELSER 



BLAABJERG KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 70 

Omrade til erhvervsfod1 ved H e n n e  Stationsby. 

- Bildemonteringsplads. 

I henhold til Lov om planlægning (lov nr. 388 af 06. juni 

1991 med senere ændringer) fastsættes herved fØlgende bestem- 

melser for det i § 2 stk. 1 nævnte omrade: 



9 1 Lokalplanens formal 

1.1. at udlægge omradet til erhvervsformbl, og 

at sikre omgivelserne mod stØjgener. 

s 2 -  Ooiradets afgraensning og zonestatus. 

2.1. Lokalplanomradet afgrænses som vist p& kortbilag nr. 

1. og omfatter matr. nr. 2ac og del af matr. nr. 31, 

begge Fidde by, Henne. 

Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der ef- 

ter den 11. juni 1996 udstykkes fra de nævnte ejendom- 

me inden for lokalplanens omrade. 

2.2. Lokalplanomradet ligger i landzone og overfares til 

byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 

9 3 Omddets anvendelse. 

3.1. Lokalplanomradet m& kun anvendes til4 erhvervsf orm81 

i form af opbevaring af uindregistrerede biler, bil- 

demontering, værksted og hertil beslægtede formal. 

3.2. Der m& ikke opfares eller indrettes boliger. 

3.3. Inden for lokalplanens omrade kan der opfØres tranfor- 

matorer og lignende tekniske anlæg, der er nadvendi- 

ge for omradets forsyning. 

9 4 Udstykning. 

4.1. De to ejendomme inden for lokalplanomradet forudsættes 

sammenlagt til en matrikel. 



4.2. EfterfØlgende udstykning af omradet kræver Kommunal- 

bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Bebyggelsens omfang og placering. 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom m& ikke 

overstige 33. 

Bebyggelsen m& ikke opfØres i mere end 1 1/2 etage. 

Bebyggelsen skal opfares inden for de p& kortbilag 

nr. 2 viste byggefelt p& 15 m x 50 m. 

Bygninger skal normalt placeres vinkelret pb eller 

parallelt med Hennevej. 

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade m& 

gives en hajde, der overstiger 8,5 m over terræn, 

m&lt efter reglerne i bygningsreglementet. 

Bebyggelsens udformning. 

Bebyggelse inden for omradet skal fremsta som en hel- 

hed med hensyn til udformning, materialer, farver mv. 

Til udvendige bygningssider samt tagflader mb der ik- 

ke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrel- 

sens skØn virker skammende for omradet. 

Blanke og reflekterende materialer m& ikke anvendes. 

Skiltning, reklamering og udvendige lysinstallationer 

m& kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse 

i hvert enkelt tilfælde. 



Veje og parkering. 

Lokalplanomradet ve j bet j enes fra Henneve j . 

Parkeringspladser skal anlægges i tilknytning til 

byggefelt i det omfang Kommunalbestyrelsen skanner det 

nadvendigt. 

Ubebyggede arealer 

Der etableres en jordvold med en minimumshØjde p& 2,5 

m i omradets afgrænsning, som vist p& kortbilag nr. 

2. 

Jordvolde beplantes med egnskarakteristiske træer og 

buske. 

Der udlægges beplantningsbælter bestaende af egnska- 

rakteristiske træer og buske i en bredde af 5-7 m som 

vist kortbilag nr. 2. Beplantningen skal fremsta tæt 

og etableres, som minimum 3-rækkede hegn med en plant- 

ningshØjde p& minimum 1,5 m. 

Beplantningsbælter m& ikke beskæres til en hajde lave- 

re end 2 m. 

Alle levende hegn m& suppleres med trddhegn, der ikke 

m& være h@ j ere end 2,5 m. 

Tradhegn placeres inden for det levende hegn. 

Beplantningsbælter og jordvolde harer til den enkelte 

ejendom og skal stedse ren- og vedligeholdes af denne. 

Ved indkarslen til pladsen etableres et mindst 2 , O  

m hØjt tætsluttende plankeværk, hvori en lage udfares 

med samme konstruktion. 



8.9. Oplag p& pladsen m& ikke stables bajere end 2,O m. 

8.10. Ubebyggede arealer, der er offentlig tilgængelig, 

skal med beplantning, befæstelse eller lignende gives 

et efter Kommunalbestyrelsens skØn ordentlig udseen- 

de. 

5 9 Betingelser for ibrugtagning. 

9.1. Omrbdet m& ikke tages i brug som bildemonteringsplads, 

far de i 5 8 nævnte jordvolde og plankeværk er etable- 
ret . 

9 . 2. Omrbdet m& ikke tages i brug som bildemonteringsplads, 

far der er etableret beplantning i overensstemmelse 

med 9 8 eller ved sikkerhedsstillelse for beplantning. 
Sikkerhedsstillelsens starrelse fastsættes af Kommu- 

nalbestyrelsen, og beplantningen skal herefter foreta- 

ges ved farstkommende plantesæson* 

5 10 Tilladelse eller dispensationer fra andre myndigheder. 

10.1 Uanset foransthende bestemmelser m& der ikke foreta- 

ges ændringer af eksisterende lovlige forhold, fer 

der er opnaet tilladelse/dispensation hertil vedrØren- 

de : 

- ophævelse af landbrugspligten p& den del af omradet, 
der er underlagt landbrugspligt 

- fortidsmindebeskytte1ses1inierne efter naturbeskyt- 
telsesloven inden for lokalplanens omr&de. 

5 11 Servitutter 

11.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophawes, 

hvis de er i strid med lokalplanens form&l. 



Saledes vedtaget af Blaabjerg Konununalbestyrelse den 11. juni 

1996 til offentlig fremlæggelse som forslag. 

Bent ~oulsen 

Borgmester 

Saledes endeligt vedtaget af ~laabjerg Kommunalbestyrelse den 
24. september 1996. 

n&& 
Bent Poulsen 

Borgmester 

Foranstdende lokalplan nr. 70 begæres tinglyst p& matr. nr.2ac og 31 - - 
Fidde by, Henne. 

Varde, den 14. oktober 1996. 

Herman Hansen 
Landinspektor 



Matr :  2 AC . 
Fldde By, Henne 

R e t t e n  l : Varde 
Ind fmr t  den : 23.10.1996 
L y s t  under n r .8  3 1 9 6 7 ~ G $  

ilnne Nielsen 
kt. fm. 
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ILLUSTRATIONSPLAN Kortbilag nr .  2 

SIGNATURFORKLARING: 

Lokalplangrænse 
*.~fi- Hegn og 5-7 m beplantning 

Hegn og jordvold 
Y- -  ~Beskyttelseslinie 100 m fra gravh~je 

Mal 1:4.000 
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TILLÆG NR. 4 - LOKALPLAN NR. 70 
Til Kommunepian 1993-2001, rammedelen 

HENNE STATIONSBY - OMRADE 06El 

FORMAL 
I henhold til 5 13 i Lov om planlægning m& en lokalplan ikke 
stride mod kommunepianens bestemmelser. De fremtidige anven- 

delsesbestemmelser for lokalplanomradet fastsættes i lokal- 

plan nr. 70 til erhvervsform&l. 

I kommuneplanens rammebestemmelser 1993-2001 er omradet udlagt 

til fritidscenter ved Outrup. 

Lokalplan nr. 70 er sdledes ikke i overensstemmelse med den 

gældende kommuneplan. 

Tillæg nr. 4 til kommuneplanen fastlægger bestemmelser, der 

tilvejebringer den fornØdne overensstemmelse mellem lokalplan 

og kommuneplan. 

Erhvervsarealer i Henne Stationsby. 

I Henne Stationsby er der ikke ledige lokalplanlagte erhvervs- 

arealer eller arealmæssige muligheder inden for kommunepla- 

nens rammer. 

I kommunen i Øvrigt er der af ledige arealer til erhvervsfor- 

m81 ca. 8 ha i NØrre Nebel, 0,l ha i Outrup og 3 ha i Lunde 

inden for de nuværende byzonegrænser. Herudover er der enkel- 

te arealmæssige muligheder, inden for kommuneplanens rammer 

i Outrup og Lunde. 



For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebe- 

stemmelser og lokalplan nr. 70 fastlægges £Ølgende rammebe- 

stemmelser for et nyt rammeomrade 0661: 

For lokalplaner, der træffer bestemmelser for omrade 06E1 

gælder felgende ramher: 

omradets anvendelse fastlægges til produktionserhverv,' 

der efter Kommunalbestyrelsens skØn uden ulempe for de 

omboende ved stav, rØg, lugt, staj, rystelser eller ved 

sit udseende eller p& anden made kan placeres inden for 

omradet , 

bebyggelsesprocenten for hver ejendom ikke overstiger 33, 

bygningernes rumfang ikke overstiger 2 m3/m2 grundareal, 

bebyggelsen ikke opfares med mere end 1 1/2 etager, samt 

bygningshajden ikke overstiger 8,s m regnet fra terræn 

til skæringslfnie mellem tagflade og ydervæg, 

der inden for hver ejendom skal indrettks parkerings- 

pads, tilstraekkelig stor til at dække ejendommens eget 

parkeringsbehov, 

der ikke abnes mulighed for bolig for ejer/funktionær, 

men kun administration mv. kan etableres inden for omr& 

det. 



Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1993-2001 er vedta- 

get af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 11. juni 1996. 

BALJV-L, 
Bent Poulsen 

Borgmester 

/ 

Tillæg nr. 4 til kommuneplan 1993-2001 er endeligt vedtaget 

af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 24. september 1996. 

Bent Poulsen 

Borgmester 



TILLEGGETS oMRÅDE 

Raxruneomr5de 06E1 

Kortbilag nr. l 

M 1  1:4.000. 


