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BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 5 4  

for et centeromrade ved Henne Strand. 

I henhold til kommuneplanloven (lovbek. nr. 391 af 22. juli 1985) 

fastsættes herved felgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

omrade : 

1, Lokalplanens f o r d l ,  

1.1. Formalet med nærværende lokalplan er: 

at abne mulighed for en udbygning af det eksisterende 

center, 

at regulere den fremtidige bebyggelse, saledes at cen- 

teromradet fdr et fælles præg, 

at abne mulighed for etablering af de ngdvendige par- 

keringspladser i centeromradet, 

at abne mulighed for etablering af det n~dvendige fri- 

areal. 

at overfare en del af omradet fra sommerhusomr~de til 

centeromrade - beregnet for blandet bolig- og er- 
hvervsomr&de. 

2. Omrade oq zone status^ 

2.1. Lokalplanen afgrænses som vist p& vedhæftede kort nr. l, 

og omfatter fglgende matr. nre. 

lay, laz, lag, lbi, lbm, lbn, lbt, lbu, lbv, lbx, ldd, 

ldi, ldt, ldz, ldæ, lev, lfs, lfx, lge, lgf, lgh, lgi, 

lgk, lgq, lgy, lhb, liæ, lkØ, llv, llz, 118, lpf, lpg, 

umatrikuleret areal ved Strandvejen 415, Henne by og 

sogn, samt dele af: Ih, lba, Henne by og sogn, samt alle 

parceller, der efter 0 5 .  marts 1991 fraskilles de nævnte 

ejendomme. 

2.2. Omradet, der i kommuneplanen er beliggende i sommerhusom- 

rade S.7.1. overf~res til centeromrdde C.7.2., C.7.1. og 

D.7.2. offentlig omrade. De dele af omradet, der er be- 

liggende i centeromradet og er udlagt som hel&,rsomrade, 

forbliver som helarsomrdde C.7.2. m 



3,  Omradets anvendelse, 

3.1. Lokalplanens omrade opdeles i omraderne I til V, som 

vist pa kort nr. 2. 

Omraderne reserveres til f~lgende formal: 

I Koncentreret helarscenteromrade (helarsbolig-som- 

merbolig-erhverv). 

II Helarscenteromrade (helarsbolig-sommerbolig-erhverv). 

III Sommerhus-centeromrade (sommerbolig-erhverv). 

IV Parkering, vej, fortov, sti. 

V Friareal, legeplads, gran-omrade. 

Omrade I, II, 

Omradet ma kun anvendes til erhvervs- og boligformdl. 

Inden for omradet m& kun opfares eller indrettes bebyggel- 

se til beboelse samt til erhverv som fglgende: 

Butikker med tilh~rende arbejdende værksted som keramik, 

lædervarer, stofttryk, træarbejde, arbejdende galleri 

o.lign., kontorer, hoteller og restauranter, pensionater 

og vandrehjem samt lignende formdl som efter kommunal- 

bestyrelsens skan naturligt harer til omradet, nar virk- 

somhederne ikke ved stav, rag, lugt, stgj, rystelser 

eller pa anden made vil blive til ulempe for den omlig- 

gende bebyggelse. 

Al bebyggelse skal opfares som helarsbeboelse i henhold 

til byggeloven. 

Omrdde III, 

Indenfor omradet ma kun opfares eller indrettes bebyg- 

gelse for hotel (evt. som ejerlejligheder), restaurant 

og lignende med tilharende bolig for ejer, bestyrer el- 
ler lignende. 

0-E IV, 

Offentlig parkeringsplads, vej, fortov, sti. 

OMRADE V, 
Friareal, legeplads og grant omrade. 
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4, Vej-, sti- oq parkerinasforhold, 

4.1. Parkerinasforhold. 

Parkeringsnorm: 6 bilpladser pr. 100 m2 erhvervsareal og 

2 bilpladser pr. boligenhed. 

Der ma kun etableres parkeringspladser i omrade IV. I 
takt med opfgrelse af ny bebyggelse p& de enkelte grunde, 

skal ejerne heraf etablere det fornØdne antal P-pladser 

pd egen grund, eller betale for det manglende antal 

P-pladser i henhold til parkeringsvedtægten. 

4.2. Til- oa frakarse1 til ~arkerinqsarealerne. 

Tilkgrsel og frakgrsel til parkeringsareal syd for 

Strandvejen etableres enten direkte fra Strandvejen el- 

ler fra Gyvelvej. 

4.3. Langs Strandvejen palægges byggelinie i eksisterende be- 

byggelses facadelinie, dog hgjst 8 m fra vejens midte. 

4.4. Fortov oq qangsti. 

For at sikre etableringen af gangstrgget langs Strandve- 

jen palægges det de enkelte ejere at anlægge et 3 m 

bredt fortov med SF-sten, far ny bebyggelse md tages i 

brug. 

5, Bebvqqelsens omfanq, placerinq oq ydre frertrden. 

o M R ~ E  I - koncentreret heldrscenteromrdde, 
5.1. For at opna en bebyggelse med et helhedspræg mod Strand- 

vejen ma ny bebyggelse kun opfares med gavl eller facade 

parallelt med Strandvejen. 

5.2. Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 70, som vist p& 

kortbilag nr. 2. 

5.3. Bebyggelsen m3 ikke opfares med mere end 1 etage med ud- 

nyttelig tagetage, og bygningshgjden ma ikke overstige 

8,5 m over terræn malt efter reglerne i bygningsreglemen- 

tet. 



5 .4 .  Tage skal være saddeltage, og deres vinkel med vandret 
plan skal være mellem 450 og 550 og skal være ens for beg- 

ge sider af samme tag. Tage skal tækkes med rØde tegl- 

sten eller betonsten. 

Bebyggelsen skal opfares i teglsten o.lign. 

5.5. Bebyggelsen skal opf~res som helarsbebyggelse, jvf. byg- 

gelovens bestemmelse herom. Eksist. sommerhusbebyggelse 

m& kun tages i brug som hel~rsbeboelse/erhvervsudnyttel- 

se, hvis kravene i byggelovens bestemmelser er opfyldt, 

eller der er opnaet dispensation, jvf. lovens S 22. 

5.6. Skiltning og reklamering ma kun finde sted i det efter 

kommunalbestyrelsens skan sædvanlige omfang for virksomhe- 

der af den pagældende art. 

Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, 

som efter kommunalbestyrelsens skan virker skæmmende. 

OM-E II - helarscenteromrAde. 
5.7. For at opna en bebyggelse med et helhedspræg mod Strand- 

vejen mA ny bebyggelse kun opfares med gavl eller facade 

parallelt med Strandvejen. 

5.8. Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 50, som vist p& 

kortbilag nr. 2. 

5.9. Bebyggelsen m5 ikke opfgres med mere end 1 etage med ud- 

nyttelig tagetage, og bygningshajden ma ikke overstige 

8,5 m over terræn malt efter reglerne i bygningsreglemen- 

tet. 

5.10. Tage skal være saddeltage, og deres vinkel med vandret 

plan skal være mellem 450 og 550 og skal være ens for beg- 

ge sider af samme tag. Tage skal tækkes med rade tegl- 

sten eller betonsten. 

Bebyggelsen skal opfares i teglsten o.lign. 

C 

5.11. Bebyggelsen skal opfares som helarsbebyggelse, jvf. byg- 

gelovens bestemmelse herom. Eksist. sommerhusbebyggelse 



ma kun tages i brug som hel~rsbeboelse/erhvervsudnyttel- 

se, hvis kravene i byggelovens bestemmelser er opfyldt, 

eller der er opnaet dispensation, jvf. lovens S 22. 

5.12. Skiltning og reklamering ma kun finde sted i det efter 

kommunalbestyrelsens skan sædvanlige omfang for virksomhe- 

der af den pagældende art. 

Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, 

som efter kommunalbestyrelsens skan virker skæmmende. 

O&E III - sonmerhuscenteromrdide. 
5.13. Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 35, som vist pa 

kortbilag nr. 2. 

Bebyggelsen m3 ikke opfares med mere end 1 etage med 

udnyttelig tagetage, og bygningshajden m& ikke oversti- 

ge 6,5 m over terræn malt efter reglerne i bygningsreg- 

lementet. 

0-E IV - Parkering, vej, fortov, sti. 
5.14. M3 kun benyttes til P-pladser. Arealet m6 kun bebygges 

med den dertil nadvendige bebyggelse, sasom toiletter, 

hus til parkeringsvagt og parkometerbokse 

0-E V - Friareal - leqe~lads, aran-omrade. 
5.15. III B. Arealet skal friholdes for al bebyggelse. 

6 .  Udstykninqsforhold. 

6.1. Arealer inden for omradet ma ikke udstykkes med mindre 

grundst~rrelser end 700 m2 excl. vejareal. Dog kan alle- 

rede tinglyste deklarationer, skriftlige meddelte til- 

sagn/godkendelser danne grundlag for udstykninger under 

700 m2, safremt udstykningsplanen er godkendt af kommu- 

nalbestyrelsen far herværende lokalplans offentliggarel- 

se . 

7. Ubebyqqede arealer. w 

7.1. Oplagring udenfor bygninger eller udenfor dertil indrette- 

de, tæt hegnede gardarealer ma ikke finde sted. 

5 
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8. Forudsætninqer for ibruqtaqen af ny bebyqqelse. 

8.1. Far ny bebyggelse indenfor omradet tages i brug, skal der 

være etableret friareal og parkeringsarealer i overens- 

stemmmelse med det i afsnit 3 og 4 anfarte. 

9. Servitutter 

9.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæ- 

ves, hvis de vil være i strid med lokalplanens 

formal. 

9.2. F~lgende privatretlige tilstandsservitutter ophæves, 

da de er i strid med lokalplanens formal: 

; matr. nr. l k ~ ,  Henne - dok. ang. forbud mod anvendelse 
af del af lka til beboelsesfor- 

mal i anledning af meddelt dis- 

pensation ved bebyggelse af l k ~ .  

Tinglyst d. 21/10 1967. 

J matr. nr. lbu, Henne - dok. ang. vilkar for meddelt byg- 

getilladelse, jfr. byggelovens 

S 61, herunder best. om benyttel- 

se, m.v. 

Tinglyst d. 06/03 1971. 

matr. nr. lay, Henne - dok. (i sk~de) ang. forbud mod 
opfarelse af bygninger i en haj- 

de af over 8 alen. 

Tinglyst d. 26/09 1931. 

matr. nr. liæ, Henne - dok. (i skade) ang. bebyggelse, 

udnyttelse, hegn, evt. fredning 

m.v. Tinglyst d. 23/01 1970. 

matr. nr. 1x1, Henne - dok. (i skade) ang. forbud mod 
udavelse af erhvervsmæssig virk- 

somhed og ang. indskrænkninger 

vedr. benyttelse. 

Tinglyst d. 29/8 1969. 
.i 

matr. nr. lxm, Henne - dok. (i skade) ang. forbud mod 

udavelse af erhvervsmæssig virk- 

somhed og ang. indskrænkninger 

vedr. benyttelse. 

Tinglyst d. 17/03 1970. 



9.3. Partiel byplanvedtægt nr. 3, 

Lokalplan nr. 17, 

Lokalplan nr. 25, 

samt dele af lokalplan nr. 45, matr. nr. lay, laz, lbi, 

lbt, lbx, lgq, liær lpf, lpg, 1x1, lxm, lzv, lagu, Henne 

by, Henne, 

ophæves og aflyses ved endelig vedtagelse af denne lo- 

kalplan. 



Forslag saledes vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 

17. april 1991. 
n 

I henhold til 5 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 
s tående iokalplan endeligt. 

Borgmester 

Foranst &ende lokaiplan nr. 54 begares tinglyst pd matr. nr. Ih, l=, l=, 

Varde, den 28. aug. 1991. 

Niels Kr. Nielsen 
Landinspekt0r. 
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LOKALPLAN NR. 54 REDEGgRELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

Lokalplanen Bbner mulighed for en bebyggelsesprocent indtil 70 

i omrade I. 

Omrade i oq II er beregnet for blandet bolig; og erhvervsbebyg- 

gelse i helarsomrade som fglgende: 

-butikker, liberale erhverv, restauranter, hotel, pensionat, van- 

drehjem, mindre værksteder med tilh~rende udsalg, bolig til ejer, 

bestyrer el.lign., samt lignende formal, som efter kommunalbesty- 

relsens sk@n naturligt harer til omrddet. 

Ved lokalplanens godkendelse overfgres der nogle fa ejendomme 

matr. nr. lbi, lbt, lgq, lpf, lpg, 1x1, lxm, lagu, Henne by, Hen- 

ne, fra sommerhusomrBdet S.7.1. til centeromrade C.7.2. i den 

Østlige del af Henne Strand. 

Omrirade III er fortsat beliggende i sommerhusomrBde, men beregnet 

til centerformal. 

Indenfor omradet m& kun opfares eller indrettes bebyggelse for 

hotel (evt. som ejerlejligheder), restaurant og lignende med til- 

hgrende bolig for ejer, bestyrer eller lignende. 

Omrade IV P-pladsarealet ved Gyvelvej forbliver som i lokalplan 

nr. 25 og partiel byplanvedtægt nr. 3. 

Omrade V - eksisterende udsigtshgj sikres ved denne lokalplans 
godkendelse. 



LOKALPLAN NR. 54 REDEGflRELSE B 

Omradet er i kommuneplanen udlagt til centeromrade og en mindre 

del til sommerhusomr&de. Lokalplanen ændrer ved dette forhold. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den overordnede plan- 

lægning for omradet, da en del af sommerhusomradet far status som 

centeromrade for blandet bolig og erhverv. 

Lokalplanens gennemfarelse kræver saledes et KOMMUNEPLANTILLÆG8 

som er angivet sidst i lokalplanen. 

Dette medfarer ikke en udvidelse af sommerhusomradet i Blaabjerg 

kommune. 

Omradet er omfattet af: 

Partiel Byplanvedtægt nr. 3, tinglyst 01. juni 1976, 

Lokalplan nr. 17, tinglyst den 17. marts 1981. 

Lokalplan nr. 25, tinglyst den 08. marts 1982. 

Dele af lokalplan nr. 45, matr. nr. lay. laz, lbi, lbt, lbx, lgq, 

liæ, lpf, lpg, 1x1, lxm, lzv, lagu, Henne by, Henne, tinglyst 

den 03. september 1987. 

(Se kortbilag 3) 

Nar lokalplanen er endelig godkendt, ophæves den partielle by- 

planvedtægt nr. 3, lokalplan nr. 17, 25 og de nævnte matr. nr. 

af 45 indenfor lokalplanomradet. 





LOKALPLAN NR. 54 REDEGORELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. 

Nar lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, ma ejen- 

domme, der er omfattet af planen, if~lge kommuneplanlovens S 31 

kun udstykkes, bebygges eller i~vrigt anvendes i overensstemmelse 

med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 

som hidtil. Lokalplanen medfgrer heller ikke i sig selv pligt til 

at udfare de anlæg, der er indeholdt i planen. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens 

bestemmelser, hvis dispesationen ikke er i strid med principperne 

i planen. Videregaende afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fgres ved en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 

er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. kommu- 

neplanlovens S 31. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det vil være 

af væsentlig betydning for virkeligggrelsen af planen, jvf. 

ovenfor. 

Lokalplanforslaget indeholder i afsnit 9 en bestemmelse om, at 

de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. 

Safremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almin- 

delige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og kommu- 

neplanloven. 



- Grænse for lokalplan nr. 54. 
1-1 C 7.1 ~enterområde i sommerhusområde. 

C 7.2 centerområde i helårsområde. 

m D 7.2 Parkeringsplads og f riareal. 
Del af 

Udfd ige t  i aug. 1991 til brug ved 
tinglysning af lokalplan nr. 54. 

KDRTBILAG NR. 1 

Oversiqtskort. 

Blaabjerg kornmun 

marts 1991. 
rev. 16.08.1991 



KORTBILAG NR. 2 

SIGNATURFORKLARING: 

-Grænse f o r  loka lp lan  n r .  5 4 .  

Område 1 70% bebygg. - koncent rere t  centeromr. 

Område II 5 0 %  bebygg. - centerområde. 

L l o m r å d e  111 35% bebygg. - centerområde. 

m område I V  Parker ing,  ve j ,  fo r tov ,  s t i .  

V Z A  Område V F r i a r e a l ,  l egeplads ,  grg)nt område. 

KQRTBI1,AG NR. 2 

Områdeinddeling. 

Blaab j e rq  kommunc 

marts 1991. 
rev.  16.05.1991 



Målforhold 1:4000 KIRTBILAG NR. 3 

Eksisterende wlai 

i centerområde t. 

Rlaab jerg kommunt 
marts 1991. 

rev. l6.08.1991 



T I  LLÆG n r .  3 t i l  

KOMMUNEPLANEN 

BLAABJERG KOMMUNE 



Tillæg nr. 3 til kommuneplan 1988-1996 

for Blaabjerg kommune 

vedrØrende lokalplan nr. 54. 

Tillægget træffer falgende bestemmelser: 

for lokalplaner for omraderne C 7.2 

gælder fglgende rammer: 

at omradernes anvendelse fastlægges til centerformal 

(butikker, liberale erhverv, restauranter, mindre 

værksteder med tilharende udsalg, bolig til ejer, 

bestyrer el.lign., samt lignende formal, som efter 

kommunalbestyrelsens sk@n naturligt harer til om- 

radet ) , 
at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke 

overstiger 50 og 70, 

at bebyggelsen ikke opfares med mere end 1 etage med 

udnyttet tagetage, samt 

at bygningshajden ikke overstiger 8,5 m, 

at det skraverede areal overfares fra omrade S 7.1 

og C 7.1 til C 7.2, som hel3rsomrAde. 



For lokalplaner for omraderne D 7.2 

gælder falgende rammer: 

at omradernes anvendelse fastlægges til offentlige 

formal (P-plads, vej, legeplads, friarealer 

o.lign. ) ,  

at omradet friholdes for bebyggelse udover enkelte 

bygninger, som er n~dvendige for omradets anven- 

delse til det pagældende formal, 

at bebyggelsen placeres sdledes, at genevirkninger i 

forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne, 

efter kommunalbestyrelsens skan, undgas, 

at udsigtsh~jen p5 matr. nr. liæ og lzv friholdes 

helt for bebyggelse, 

at det skraverede areal overfgres fra omrade S 7.1. 

og C 7.1 til omrade D 7.2. 

Målforhold 1: 4000 
rev, 16.08.19 
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KOMMUNEPLANTILLE NR. 3 -  

Udarbejdet i henhold til kornmuneplanlovens S 14. 

Saledes vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse den 

7. april 1 1. 

1 

SØren ~ubschmann 

Borgmester / 

SØren ~ubschmann 

Borgmester / 

d l o k a l p l a n k r .  5 4 ,  den 21 .  augus t 


