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Endelig vedtagelse af Lokalplan 24-008 for et sommerhusområde
ved Bondagervej i Saltum samt Kommuneplantillæg nr. 37.
Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 18. november 2021 vedtaget Lokalplan 24-008 samt Kommuneplantillæg nr. 37 endeligt, jf. Planloven § 27, stk. 1.
Lokalplanen og Kommuneplantillægget blev sendt til politisk behandling med henblik på endelig godkendelse allerede i september. Her anbefalede Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmøde den 27. september at godkende Lokalplan 24-008 og
Kommuneplantillæg nr. 37, men at der skulle indlægges byggelinjer på de fire østlige grunde for at sikre en hensigtsmæssig beliggenhed ift. nabogrundene. Byggelinjer er indkommet som et ønske fra flere naboer i området ifm. høringsperioden.
Forvaltningen lavede på den baggrund en nærmere undersøgelse, som beskrev
mulige byggelinjer og deres formål, ulemper og fordele. Forvaltningen vurderede
herudfra, at byggelinjer mellem skellene som forslået, ikke vurderes at være muligt
uden at sætte nogle begrænsninger for de nye udstykninger. Byggelinjer vil ikke
være planlægningsmæssigt begrundet og i øvrigt ikke nødvendige, da nye sommerhuse ikke vurderes at medvirke til en så væsentlig negativ påvirkning for de eksisterende sommerhuse ud fra en betragtning af afstanden og fald i terræn imellem
grundene. Forvaltningen indstillede derfor at vedtage lokalplanen uden byggelinjer,
hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 18. november 2021.
Planerne har været i offentlig høring fra den 1. juni 2021 til 30. juli 2021.
Der er i høringsperioden indkommet 9 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
De indkomne høringssvar har givet anledning til at ændre lokalplanen i forhold til
det samlede boligareal. Det ændres fra 180 m2 til maksimalt 150 m2 og 35 m2 garage, udhuse m.m., og et anneks på maksimalt 35 m2 (indgår i det samlede boligareal). Ligeledes ændres lokalplanen så, at flagstænger ikke er tilladt i området. I
forhold til beplantning tilføjes, at invasive arter ikke er tilladt og at befæstede arealer ikke må være nogen form for fast belægning, granitskærver eller lignende materiale.
I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37, er der foretaget en konkret vurdering
af, hvilke konsekvenser planerne eventuelt vil medføre for de naturinteresser – retningslinje 8.3 og 8.5 - i henhold til kommuneplanen. Hertil vurderes det, at det ikke
vil medføre væsentlige ændringer.
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Bemærkninger og kommentarer er vedhæftet dette brev.
Den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg findes på kommunens
hjemmeside https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/borger/bolig-ogbyggeri/planer/lokalplaner-og-byplanvedtaegter/
eller på www.plandata.dk.
Lokalplan 24-008 og kommuneplantillæg nr. 37
Jammerbugt Kommune ansøgte i 2017 Erhvervsministeriet om nye sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen. Erhvervsministeriet tildelte 29 sommerhusenheder til Jammerbugt Kommune, hvortil det blev besluttet, at alle enhederne
skulle placeres i området ved Guldager Camping.
Arealet er cirka 6,7 ha og er fordelt mellem 2 lodsejere, herunder Guldager Camping. Ved at nedlægge campingpladsen fjernes campingenheder, som vil styrke
andre campingpladser i området på et marked, hvor der pt. er overkapacitet.
Lokalplanen har til formål at udlægge området til sommerhusområde og skabe
rammer for en attraktiv og funktionel opdeling af de tildelte 29 nye sommerhusenheder. Grundene varierer i størrelse fra 1600-2800 m2, men der må kun bygges ét
sommerhus pr. grund. Området udstykkes som vist i princippet på Bilag 3 i lokalplanen.
Med lokalplanen sikres en sammenhæng og harmoni i bebyggelsen. Lokalplanen
fastsætter derfor fælles retningslinjer vedr. udformning, farver, tagmateriale mv. på
de nye sommerhuse med udgangspunkt i de omkringliggende sommerhusområder. De nye sommerhusgrunde kommer til at ligge attraktivt på en sydvendt skråning, tæt på Lille Norge-fredningen og med direkte adgang til Sti 100. Lokalplanområdet er beliggende ved Bondagervej ved Saltum. Lokalplanområdet anvendes i
dag til campingplads, udyrket areal og landbrugsjord. Hele området er beliggende i
en landzone. Med lokalplanen overføres det hele til sommerhusområde
Udover ovenstående ændringer i den endelige lokalplan og kommuneplantillæg er
det bestemt, at bebyggelse må højest opføres i én etage med en maksimal højde
på 5 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Bebyggelse skal fremstå i træ, og tage skal belægges med græs- eller lyngtørv eller sedum.
Lokalplanområdet vejbetjenes ad Bondagervej.
Udenfor lokalplanområdet, langs det eksisterende sommerhusområde mod øst, er
der udlagt et beplantningsbælte for at afskærme mod Bondagervej. Sådan et beplantningsbælte videreføres med lokalplanen langs Bondagervej som afskærmning
mod vejen. Der er dog et krav om lav beplantning af hensyn til udsyn fra grundene.
Derfor skal beplantningen bestå af en blanding af egnskarakteristiske træer og buske, som maksimalt bliver 2 meter høje, og som opretholder en afskærmende
funktion året rundt.
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Klage m.v.
Den endelige vedtagelse af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, planerne er offentliggjort, jf. vedlagte klagevejledning.
Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Katrine B. Andreasen på telefon 7257 7365 eller
på kdr@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.
Venlig hilsen

Mogens Gade

Holger Spangsberg Kristiansen

Borgmester

Bilag:
Klage- søgsmålsvejledning i henhold til Planloven
Underretning om indsamling af personoplysninger
Skema med indsigelser og kommentarer hertil

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Kommunaldirektør

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven
Hvad kan der klages over?
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.
Afgørelser efter planloven er blandt andet:

Landzoneafgørelser

Afgørelser om lokalplandispensationer

Afgørelser om lokalplanpligt

VVM-tilladelser

VVM-screeninger

Ekspropriationsafgørelser
Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige
spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.
For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis
du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at
kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Hvem kan klage?

Ministeren.

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet
”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed,
der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf.
den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er
særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen
videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende
virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.
Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk.
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Jammerbugt Kommunes oplysningspligt
Underretning om indsamling af personoplysninger
Dette er en orientering til dig om, at vi behandler personoplysninger om dig.
I henhold til databeskyttelsesforordningen1 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi
modtager personoplysninger om dig enten fra dig eller fra andre. Nedstående er alene til din orientering. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget særligt i relation til dette brev.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Jammerbugt Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget
om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
CVR-nr.: 29189439
Telefon: 7257 7777
Mail: raadhus@jammerbugt.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller vores sikkerhedsrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller sikkerhedsrådgiver på følgende måder:
 På e-mail: dpo@jammerbugt.dk
 På telefon: 7257 7777 (og spørge efter sikkerhedsrådgiveren eller DPO`en)
 Ved brev: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Att.: DPO.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 Dine personoplysninger bliver brugt til ifb. høring i en plansag. Sagen er oprettet ved
Vækst- og Udviklingsforvaltningen i Jammerbugt Kommune.
 I sagen indgår dine personoplysninger på en liste, som er genereret ift. at udsende
høringsmateriale ifb. fx en lokalplan.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
 Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 – i de situationer hvor behandling af dit personnummer
sker, for at identificere dig som part på en sag.
 Planloven.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 Almindelige personoplysninger: fx navn, adresse, matr.nr, e-mailadresse, CVR-nummer og
telefonnummer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og
om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den
registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.
1
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Fortrolige oplysninger: fx dit cpr-nummer, jf. ovenstående, samt evt. helbredsoplysninger
(hvis du vælger at besvare høringen med oplysninger herom).
Hvis du fremgår af sagen som kontaktperson for en virksomhed gør vi opmærksom på, at
vi alene betragter dig som en biperson, idet det i princippet kunne være hvem som helst,
kommunen kommunikerer med, ift. sagen.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
I Jammerbugt Kommune benytter vi databehandlere. Det kan eksempelvis være IT-leverandører.
Databehandleren må alene behandle oplysninger for kommunen efter vores instruks. Det er stadig
os, der er ansvarlig for dine oplysninger, selvom vi overlader oplysningerne til databehandlere. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.
Derudover kan kommune videregive dine oplysninger til følgende modtagere, som led i sagsbehandlingen:
 Ejeren af den ejendom der sagsbehandles.
 Ejers repræsentant/rådgiver.
 Grundejerforeningen, hvis der findes en sådan, for området.
I Jammerbugt Kommune er det kun ansatte, som arbejder med det sagsområde, som din sag vedrører, der har adgang til dine oplysninger. Alle ansatte i kommunen har desuden tavshedspligt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra




Indenrigsministeriets CPR-register.
Erhvervsstyrelsens CVR-register (offentligt).
Udviklings- og Forenklingsstyrelsens Bygnings- og Boligregister (offentligt).

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt, herunder f.eks. fordi vi er forpligtet
hertil i henhold til lovgivningen. Længden på opbevaringsperioden afhænger af en række forskellige
forhold.
Ved vurderingen af, hvor længe vi har brug for at gemme dine oplysninger, lægger vi vægt på om
sagen er aktiv, hvornår sagen blev afsluttet og muligheden for, at den kan blive aktuel igen. Vi lægger også vægt på hvilke typer af oplysninger, der indgår i sagen.
Vi har vedtaget en række slettepolitikker på baggrund af ovenstående parametre.
Visse sagsrelaterede oplysninger skal dog afleveres til arkiv, før de slettes hos Jammerbugt Kommune. Det følger af arkivloven. Derfor vil nogle af vores sager skulle afleveres til arkiv, før vi kan
slette dem hos kommunen.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger baserer sig på et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, skal du være opmærksom på, at
du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på
de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit
tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit
samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Du skal dog være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde alene indhenter dit samtykke for at overholde forvaltningsretlige principper og retssikkerhedsloven (men ikke i henhold til databeskyttelseslovgivningen). I disse tilfælde vil en tilbagekaldelse af et samtykke ikke nødvendigvis betyde, at vi ikke
må fortsætte behandlingen af din oplysninger.
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Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet/berigtiget. I de fleste tilfælde skal du dog
være opmærksom på, at vi som kommune alene kan tilbyde at tilføje dine eventuelle rettelser/bemærkninger på sagen, hvis du ikke er enig i de oplysninger, vi har registreret.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret
til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores legitime eller lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder og om Jammerbugt Kommunes behandling af personoplysninger på: www.jammerbugt.dk.

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Oversigt over bemærkninger, forvaltningens kommentarer og ændringsforslag
Forslag til Lokalplan 24-008 og Kommuneplantillæg nr. 37.

Nr.

Afsender

Bemærkninger

Kommentarer / Ændringsforslag

Ændr.

1

Nordjyllands Historiske Museum

1) Der gøres opmærksom på, at museet kan have væsentlige arkæologiske interesser i det aktuelle planområde. Museet opfordrer til, at
bygherre lader museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse i området.

Jammerbugt Kommune har noteret bemærkningen og har sendt den videre til bygherre.

NEJ

2

På vegne grundejerne af Bondagervej 77, 79 og
83, Saltum

Overordnet er der en frustration over, at der skal ske udstykning i
netop dette område pga. at naturen er så uberørt.

Lokalplanområdet omfatter ikke beskyttet natur, men grænser op til det
fredede naturområde Lille Norge mod nord. Det pågældende område,
som lokalplanen omfatter, anvendes i dag til campingplads og dyrkningsmæssige forhold.

JA

Lars Frendrup og
Lene Vittrup,
Erik Stagsted Kristensen og Conny Andersen,
Tina Lindbjerg
Callsen og Thomas Callsen.

Der påpeges følgende i hovedtræk:
 Der må ikke påfyldes så meget jord på de nye udstykninger,
at det ødelægger eksisterende sommerhusejeres nuværende havudsigt, da vi alle ellers vil få et stort værditab.
 Ønsker præciseret hvor nærzone og kvote 0 er på hver af
de 4 byggegrunde, der ligger på marken mellem campingpladsen og vores grunde.
 Ønsker ligeledes præcisering af byggecentrum på de 4
nævnte byggegrunde.
o Der kan evt. etableres byggelinier, så de nye sommerhuse kommer til at ligge med byggecentrum
udfor skellet mellem vores grunde – fx i skellet
mellem nr. 77 og 79 osv.
 I eksisterende lokalplan 245 står anført, at placering og højde af sandpude skal godkendes af en Landinspektør, dette
ønskes også indført i den nye lokalplan. i. Der skal være
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Forhold som at miste havudsigt er forhold, som kommunen ikke kan regulere. Med lokalplanen er de overordnet rammer fastlagt i forhold til
placering i terræn, niveauplan og generel terrænregulering.
Der må ikke udenfor nærzonen terrænreguleres mere end +/- 0,5 m.
Nærzonen omfatter et areal på 6 meter fra hvor hovedhuset placeres.
Hovedhuset placeres med udgangspunkt i et niveauplan.
Niveauplanet fastlægges af bygningsmyndigheden (ifm. byggetilladelse
af hvert projekt).
Niveauplanet fastlægges ud fra:
 terræn ved eksisterende bebyggelse på ejendommen,
 terrænforholdene på de tilstødende grunde,
 karakteren af den omliggende bebyggelse,
 at der skal skabes rimelige bebyggelsesmuligheder og adgangsforhold for den pågældende grund, og
 at terrænregulering minimeres.

Nr.

Afsender

Bemærkninger









konsekvens, såfremt det tilladte kvote 0 niveau og byggecentrum ikke bliver overholdt.
Der er lige blevet monteret en mobilmast tæt ved gravhøjen – punktet ønskes derfor slettet af lokalplanen.
En max husstørrelse angivet til 180 m2 + anneks på 50 m2
er meget store huse. Det frygtes, at der vil ske udlejning til
store grupper, som vil give meget larm og ødelægge den ro,
der ellers er kendetegnet ved vores sommerhusområde.
Ønsker husstørrelser på max 150 m2 + 25 m2 anneks som
også er anført i eksisterende lokalplan 245.
Bilag 3 – skitse over udstykning af grundene – er kun vejledende. Ønsker præcisering af hvor meget der kan afviges
fra skitsen – både vejforløb samt udstykningernes placering.
De høje træer der er imellem campingpladsen og marken
grænsende op til vores grunde ønskes fældes.
6. Beplantningsbælte langs Bondagervej ønskes etableret
hurtigst muligt af eksisterende ejer eller af den investeringsfond, som vi har hørt, køber hele udstykningsarealet.

Kommentarer / Ændringsforslag
Når det pågældende niveauplan bliver fastsat, vil der således også blive
vurderet i forhold til nærområdet herunder tilstødende grunde med bebyggelse. Hertil må sommerhusbebyggelse ikke opføres højere end 5
meter.
Til lokalplanen tilføjes, at der i forbindelse med byggemodningen ikke
må terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter uden godkendelse fra Jammerbugt Kommune.
Der er ingen konkrete planer om en antennemast inden for lokalplanområdet. Muligheden for en antennemast er med henblik på at fremtidssikre området yderligere, hvis behovet er for at forstærke dækningen og signalet i området.
Det samlede boligareal ændres til maksimalt 150 m2, 35 m2 udhuse og
et anneks på max 35 m2 (anneks indgår i det samlede boligareal).
Princippet for udstykningen samt vejforløbet er fastlagt med lokalplanen. Med 'i princippet' menes, at der kan ændres indtil nogle meter ved
udarbejdelsen af det endelige projekt. Større ændringer ved bebyggelsesplanen vil kræve en ny høring.
Der er ingen konkrete planer om at bevare træer langs campingpladsen
udover mod det nordlige skel. Dog er der ikke hjemmel til gennem lokalplanen at gribe ind i bestående lovlige forhold og kræve, at eksisterende
beplantning fjernes eller nedskæres. Det vil derfor i princippet være op
til lodsejeren/udvikler af området, om de eksisterende træer skal fjernes. Jammerbugt Kommune deler dog perspektivet og synes det vil være en god ide at fjerne beplantningsbæltet og åbne op for at koble det
nye sommerhusområde sammen.
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Ændr.

Beplantningsbæltet langs Bondagervej fungerer som afskærmning mod
vejen og er indført som en betingelse for, at ny bebyggelse må tages i
brug.
3

Grundejerforeningen Saltum
Strand.

Efter deres opfattelse lever kommunen ikke op til sit ansvar og slet
ikke til det af kommunen vedtagne ”Grundlag for nye lokalplaner i
sommerhusområdet” okt.2011, hvor min. Grundstørrelsen sættes til
2.500 m2, hvoraf op til 1.300 m2 kan udlægges i et fællesareal.
Der ønskes ikke store sommerhuse på små grunde men et krav om
max 150 m2 – alt inklusive.
Planbestemmelser:
Der er IKKE overensstemmelse mellem kort og tekst. Hvor er delområde II? o g områdegrænser er ikke ens på de viste kortbilag. Vi formoder at der er tale om ”en mindre” fejl!
Pkt.1,2: Maksimalt 29 grunde – 29 er altså IKKE et krav, men en mulighed under forudsætning af at der er areal til det!
Pkt. 4.1: jfr. 1.2. Kommunens egen målsætning er 2.500 m2 pr
grund! I denne plan er der ikke beskrevet fællesarealer, hvorfor det
er den enkelte grund uden tillæg af vejareal, der skal være mindst
2.500 m2
Pkt. 5.5: I indledningen er der redegjort for et max. på 150 m2
Pkt. 7.3: Hegn mellem de enkelte grunde peger mod et parcelhuskvarter. Er det hvad den planlæggende myndighed ønsker fremmet i et åbent let kuperet terræn??
Pkt.12.3: Den enkelte lodsejer skal stå for 3m beplantningsbælte på
”egen” grund? Vil det ikke kunne blive et noget ”tilfældigt” udtryk
for et afskærmende beplantningsbælte? Ville det ikke være hensigtsmæssigt at beskrive hvad ”egnskarakteristike buske og træer på
max. 2m højde” er?
Eller i det mindste hvad der IKKE ønskes plantet?
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Matriklernes størrelse er vurderet ud fra terrænet, det omkringliggende
terræn og eksisterende sommerhusområde.
Terrænet er lettere skrånet og skråner fra nordøst mod vest/sydvest fra
en kote 26 til 19. Fra nordøst falder terrænet mest over 60-100 meter,
hvorefter terrænet flader ud og er relativt fladt i resten af området.
Sommerhusbebyggelse må maksimalt opføres 5 meter højt.
Med lokalplanen er der stillet krav om grunde på minimum 1250 m2,
men den pågældende udstykningsplan omfatter ikke grunde under
1600 m2, hvilket ikke vurderes som små grunde. På den baggrund ændres krav om grundstørrelse fra 1250 m2 til 1600 m2 i overensstemmelse med det konkrete projekt. Det giver en matrikel- og bebyggelsesstruktur med både luft og tæthed og som følger terrænet. Hvor terrænet er lettere kuperet, er grundene lidt større, mens hvor området er
relativt fladt, giver det mulighed for en mere tæt og regulær matrikelstruktur.
Det samlede boligareal ændres til maksimalt 150 m2, 35 m2 udhuse og
et anneks på max 35 m2 (anneks indgår i det samlede boligareal).
Der er ingen delområde II og kortbilaget tilpasses.
Det er ikke et krav om at der skal væres 29 sommerhusgrunde, men
fastlagt som et krav om, at der ikke må opføres mere end 29 sommerhusgrunde inden for lokalplanområdet.
Med lokalplanen er der ikke krav om at der skal etableres hegn, men at
hvis der etableres hegn skal det være levende hegn.
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Miljøstyrelsen
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Kommentarer / Ændringsforslag

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for Jammerbugt Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår varetagelsen af nationale naturbeskyttelsesinteresser.

Lokalplanen uddybes i forhold til beplantning og det tilføjes, at invasive
arter ikke tillades.
Der er foretaget en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser planerne
eventuelt vil medføre for de naturinteresser – retningslinje 8.3 og 8.5 - i
henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages inden for udpegningerne.

Af kommuneplanen ses det, at ændringerne overlapper med naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser under Grønt Danmarkskort.
Miljøstyrelsen finder, at der i kommuneplantillæg nr. 37 mangler en
konkret vurdering af, hvilke konsekvenser planerne eventuelt vil
medføre for de naturinteresser, der i henhold til kommuneplanens
retningslinjer skal varetages inden for udpegningerne, herunder om
funktionen af udpegningerne kan opretholdes. Endeligt bør der
fremgå en vurdering af, hvorledes kommunens egen retningslinjer
vurderes overholdt.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslaget, men en bemærkning om gældende regler. Såfremt Jammerbugt
Kommune har bemærkninger til ovenstående, er I velkomne til at
kontakte undertegnede.

5

"Grundejerforeningen Bondagervej 71-93"
Kenneth ThoftMadsen

"Grundejerforeningen Bondagervej 71-93" henviser til tilsendte indsigelse fra flere grundejerne på Bondagervej nr. 77, 79 og 83 og støtter op om indholdet i de tre grundejeres brev.

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Kommunen vil gerne henvise til ovenstående kommentarer til de indsendte bemærkninger fra de pågældende grundejere.

Ændr.
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Ændr.
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Lars Frendrup og
Lene Vittrup

Nabo - Bondagervej 83, Saltum har en yderligere indsigelse, ud over
de allerede tidligere fremsendt fra nr. 77,79 og 83.

Lokalplanområdet omfatter ikke beskyttet eller fredet natur, men grænser op til det fredede naturområde Lille Norge mod nord. Det fredede
naturområde vurderes ikke at ændres eller påvirkes med lokalplanen.
Det pågældende område, som lokalplanen omfatter, anvendes i dag primært til campingplads, til dyrkning og græsning.

NEJ

Der er en bekymring for, at det fredelige naturområde spoleres med
denne udstykning og håber, at kommunen på de 4 grunde på marken mellem os og den nuværende campingplads, trods alt, vil tage
hensyn til naboerne.
Der er en bekymring for kvoten og byggecentrum på de 2 grunde
foran.
Der ønskes, at der på de 2 øverste grunde ud for deres grund bliver
etableret en byggelinje, så de nye sommerhuse begge kommer til at
ligge med byggecentrum ud for skellet mellem nr. 81 og 83.
Ellers foreslås det at vende grundene, således at de vender øst/vest
og ikke nord/syd som skitseret. Samtidig med at byggecentrum så
lægges så tæt på vores skel som muligt.

Med lokalplanen er de overordnet rammer fastlagt i forhold til placering
i terræn, niveauplan og generel terrænregulering.
Der må ikke udenfor nærzonen terrænreguleres mere end +/- 0,5 m.
Nærzonen omfatter et areal på 6 meter fra hvor hovedhuset placeres.
Hovedhuset placeres med udgangspunkt i et niveauplan.
Niveauplanet fastlægges af bygningsmyndigheden (ifm. byggetilladelse
af hvert projekt).
Niveauplanet fastlægges ud fra:
 terræn ved eksisterende bebyggelse på ejendommen,
 terrænforholdene på de tilstødende grunde,
 karakteren af den omliggende bebyggelse,
 at der skal skabes rimelige bebyggelsesmuligheder og adgangsforhold for den pågældende grund, og
 at terrænregulering minimeres.
Når det pågældende niveauplan bliver fastsat, vil der således også blive
vurderet i forhold til nærområdet herunder tilstødende grunde med bebyggelse. Hertil må sommerhusbebyggelse ikke opføres højere end 5
meter.
Til lokalplanen tilføjes, at der i forbindelse med byggemodningen ikke
må terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter uden godkendelse fra Jammerbugt Kommune.

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
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7

Birgit Qvist Nielsen på vegne af
Signe og Henning
Qvist

Indsigelse:
Der gøres indsigelse mod, at der kan bebygges med op til 180 m2
hus + 50 m2 mindre udhuse, garage mv. på de nye grunde. Så store
huse hører ikke til i området, hvor der ellers kun tillades mindre huse.
Store huse bryder det samlede visuelle billede for området og kan
komme til at virke som store ”klodser” i naturen. Særligt vil det kunne komme til at skæmme udsigten fra toppen af det fredede område ”Lille Norge”, når man står og ser ud over området mod campingpladsen/ det fremtidige sommerhusområde.

Det samlede boligareal ændres til maksimalt 150 m2, 35 m2 udhuse og
et anneks på max 35 m2 (anneks indgår i det samlede boligareal).

JA

Som kommende nærmeste nabo er man også bekymrede for det
støjniveau, der ofte hører sammen med store huse. Store grunde
med mulighed for byggeri af store huse tiltrækker bl.a. investorer til
byggeri af udlejningsejendomme. Disse huse vil tiltrække store grupper, som støjer mere end familier i mindre familiehuse. Derfor vil et
max på 150 m2 på husstørrelsen være ønskeligt. Der bør tages mest
muligt hensyn til de omkringliggende sommerhusejere, for at undgå
støjgener.
Bemærkninger vedr. overfladevand
Lokalplanen tager ikke hensyn til hvor overfladevand (regn og smeltevand) skal ledes hen fra den ny sidevej til Bondagervej.
Som det er nu, er der allerede problemer på Bondagevej 56 med afvandingen fra asfaltvejen og som man har været i dialog med Jammerbugt Kommune herom.
Problemstillingen er, at der opleves oversvømmelse af huset flere
gange i spidsbelastningsperioder med megen regnvejr og/ eller tøbrud. Regn- og smeltevand løber ned af Bondagervej og ender med
at samles på vejen ud for grunden på nr. 56.
Kommunen har asfalteret vejen med ensidig hældning mod nr. 56
(hvilket er ulovligt). Det kan ej heller løbe ordentligt ned i grøften,
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Overflade og regnvand skal holdes på egen grund. Afledning af regnvand til et vandløbssystem kræver godkendelse fra vandløbsmyndigheden i Jammerbugt Kommune.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet en renseløsning efter Jammerbugt Kommunens anvisninger.
Problemstillingen udenfor lokalplanområdet er noteret og tages med videre til kommunens vandløbs- og vejmyndighed.
Eventuelle trafikale foranstaltninger bringes ligeledes med videre til
kommunens vejafdeling med henblik på nødvendige tiltag. I forbindelse
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som er etableret på deres grund. De mange asfaltlapper taler deres
tydelige sprog om problemerne.
Når der laves ekstra sideveje øst for Bondagervej 56 (fx Bondagervej
71-93) med hæld mod Bondagervej, tilføres vejen samtidig mere
regn- og smeltevand. Dette løber ned af vejen til at hældningen mod
stranden flader ud ved nr. 56 med ovennævnte gener som følge.
Endvidere er blotlagt et kildevæld, da udstykningen Bondagervej 7193 blev lavet. Man kan i perioder se hvordan vandet vælder op af
jorden, og tilfører Bondagervej mere overfladevand, der slutteligt
også ender nede ved deres grund.
Derfor må der planlægges/ laves foranstaltninger således, at der IKKE tilføres Bondagervej mere overfladevand ved regn og tø. Grund
og grøft mangler som nævnt allerede kapacitet til at optage det
overfladevand der tilføres.

med lokalplanen har vurderingen dog været, at det ikke vil kræve yderligere foranstaltninger.

Bemærkning vedr. trafik
Der vil komme et øget trafikpres på Bondagervej fordelt udover hele
året (campingpladsens gæster er i sommersæsonen).
På Bondagervej 56 opleves der generelt, at trafikken er øget markant i de 30 år huset har været i familien. Huset ligger 5 meter fra
vejen.
Hver gang der udstykkes nye sommerhusområder længere oppe af
Bondagervej mod øst samt Tølhøj giver det øget trafik til stranden.
Det nye område på Bondagervej sydvest for Bondagervej 56 har også givet meget ny trafik til og fra disse huse.
Bilerne er ikke blot blevet flere, men større (lastbiler, skraldebiler,
pakkepost m.fl.) Siden kommunen asfalterede vejen (som jo er en
privat fællesvej) er hastigheden på trafikken også steget. Der er en
lang lige strækning uden sommerhuse fra campingpladsen mod
stranden, der inviterer til relativ høj fart. Det giver rystelser i huset,
når større biler kører forbi. Der opleves adskillige farlige situationer,
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biler der ikke tager farten af når man kommer gående, løbske heste,
tør ikke lade børn ud af syne mv.
Efter lokalplanen skal der laves 2 nye sideveje til Bondagervej samt
et enkelt (eller flere?) sommerhuse med egen indkørsel fra Bondagervej. For at undgå at den øgede trafik på den lange lige asfaltstrækning giver flere farlige situationer med eventuelle personskader til følge, er man simpelthen fra kommunens side nød til at tænke
i fartdæmpning på vejen. Vedhæftet er et forslag til fartdæmpning,
som også er sendt til grundejerforeningen Saltum Strand, der gerne
vil samarbejde herom.
Den megen trafik giver også meget mere støj, som her i sommer højsæsonen er helt stressende. Med ekstra trafik til stranden vil disse
gener igen øges.
Bondagervej er jo en privat fællesvej, men kommunen bliver ved
med at "pålægge" vejen mere trafik og sommerhusejerne trafikstøj
og stres i spidsbelastningsperioderne!
Lokalplanen bør indeholde noget om hvordan kommunen vil være
behjælpelig med at mindske disse gener, som den øgede trafikmængde via de nye lokalplaner og udstykninger giver. Fx fartbump
placeret på de rigtige steder og skilte med fartbegrænsning. Dette
meget gerne i samarbejde med Grundejerforeningen for Saltum
Strand.
Endvidere er der vedhæftet en fil med en håndtegnet skitse over et
forslag til fartregulering af en del af Bondagervej. Skitsen er også
sendt til grundejerforeningen Saltum Strand. Der nedenstående bemærkninger til skitsen:
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Det samlede boligareal ændres fra 180 m2 til maksimalt 150 m2, 35 m2
udhuse og et anneks på max 35 m2 (anneks indgår i det samlede boligareal).

JA

Bemærkninger til skitsen:
1.

2.

3.
4.

8

Radikale Venstre

Når man kommer kørende fra Saltum af Bondagervej mod
stranden er der allerede et vejbump inden campingpladsen.
Lige inden dette vejbump opsættes et skilt med fartsgrænsen samt et skilt med at der kommer 4 vejbump.
Når man forsætter ned af Bondagervej skal der på venstre
hånd etableres en ny sidevej til Bondagervej ind til 5 sommerhuse. Mellem denne nye sidevej og Havløkkevej etableres et nyt vejbump.
Mellem indkørslen til os (nr 56) og naboens indkørsel også
på venstre hånd længere ned mod stranden etableres også
et fartbump. Jeg desværre ikke huske naboens vejnummer.
Ved det allerede etablerede vejbump sættes et skilt med at
der kommer 4 vejbump. Dette skilt sættes sådan at det læses, når man kommer fra stranden. Dette for at dæmpe farten på trafikken fra stranden mod Saltum.

Boligarealet må maksimalt være 120 kvadratmeter.
Byggehøjden på boliger, der ligger på grunde grænsende
til det fredede område må højst være 6,5 m.
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Kommuneforening
9

Søren Rosenberg
På vegne af Danmarks Naturfredningsforenings

Kommentarer / Ændringsforslag

Ændr.

Der er krav om at opføre sommerhusbebyggelse i højest 5 meter, hvilket fastholdes.
DN Jammerbugt har modtaget ovenstående lokalplanforslag, hvorved Guldager Camping lukkes og ændres til sommerhusområde.
I lokalplanforslaget udkast, er der som udgangspunkt lagt op til følgende:
Området for det nye sommerhusområde, er beliggende indenfor
kystnærhedszonen og området ligger mod nord, op til det fredede
Lille Norge. Arealet indenfor lokalplanforslaget er meget kuperet.
Det er Danmarks Naturfredningsforening opfattelse, at omgivelserne
alene gør at sommerhusenes fremtoning og placering af sommerhusene, skal være i største respekt med de landskabelige værdier - både som helhed til naturen, men også i helhed til det eksisterende
sommerhusområde mod øst, som virkelig er godt indpasset i landskabet og som lokalplan 24-008 bør tilsigte efter.
I betragtning af lokalplanens beliggenhed, bør sommerhusgrundene
udstykkes som naturgrunde – dvs. der skal være forbud mod udsåning af kulturgræs.
Den gældende Lokalplan 245 for sommerhusområde ved Guldager,
har en minimums grund-størrelse på 2500 m2.
Danmarks Naturfredningsforening mener, at denne bestemmelse
også skal gælde for Lokalplan 24-008.
Ved at lave bestemmelser om grundstørrelse på 2500 m2. og i øvrigt
ellers opretholde lokalplanforslaget bygningsbestemmelser, vil det
kuperede landskab i meget større grad harmonere med landskabet
og ikke blive fortættet.
Det er i øvrigt også i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes egen grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområder:
https://www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/planer/visioner-og-strategier/visioner-for-sommerhusomraadet/

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

JA

Matriklernes størrelse er vurderet ud fra terrænet, det omkringliggende
terræn og eksisterende sommerhusområde.
Terrænet skråner fra nordøst mod vest/sydvest fra en kote 26 til 19. Fra
nordøst falder terrænet mest over 60-100 meter, hvorefter terrænet
flader ud og er relativt fladt i resten af området.
Sommerhusbebyggelse må maksimalt opføres 5 meter højt.
Med lokalplanen er der stillet krav om grunde på minimum 1250 m2,
men den pågældende udstykningsplan omfatter ikke grunde under
1600 m2, hvilket ikke vurderes som små grunde. På den baggrund ændres krav om grundstørrelse fra 1250 m2 til 1600 m2 i overensstemmel-
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Herunder øvrige forslag, som DN gerne ser indpasset i den færdige
lokalplan.
6.1 Facader - Vinduer, døre, stern og tagudhæng bør fremstå i farverne sort, brun, grøn eller træets naturlige farve. Ikke hvid.
7.1 Samlet bebyggelse (nærzone) - bør være krav om der ikke tillades opsætning af flagstang, da flagstænger vil virke forstyrrende i
landskabet, i særdeleshed i betragtningen til nærheden til det landskabsfredede Lille Norge. Området er kuperet og sommerhusområdet er højt placeret i landskabet og en flagstang vil derfor kunne ses
på lang afstand og vil være meget forstyrrende for landskabsbilledet.
7.3 Hegn – her bør indføjes, at der skal være tale om egnstypiske beplantninger i skel, som eks. hvidtjørn - og ikke en ligusterhæk eller
invasive arter som hybenrose, bjergfyr o.lign..
Forslag om bestemmelser om sommerhus grundens befæstede arealer, indkørsel mm. - ikke må være med fast belægning, granitskærver eller lign materiale, for at sikre karakteren af naturgrund.
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se med det konkrete projekt. Det giver en matrikel- og bebyggelsesstruktur med både luft og tæthed og som følger terrænet. Hvor terrænet er lidt kuperet, er grundene lidt større, mens hvor området er relativt fladt, giver det mulighed for en mere tæt og regulær matrikelstruktur.
Det samlede boligareal ændres til maksimalt 150 m2, 35 m2 udhuse og
et anneks på max 35 m2 (anneks indgår i det samlede boligareal).
Flagstænger udelades i området.
Lokalplanen præciseres og det tilføjes, at invasive arter ikke tillades.
Det tilføjes, at befæstede arealer ikke må være nogen form for fast belægning, granitskærver eller lignende materiale.

Ændr.

