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Kommissorium: Lokalplan udvalg 

Baggrund 
Dette kommissorium  er udarbejdet af bestyrelsen for ”Grundejerforeningen for Saltum Strand”, i det 

følgende kaldt foreningen. 

I foreningens vedtægter fremgår: 

”Bestyrelsen har ret til at nedsætte ad hoc udvalg til at undersøge særlige områder for bestyrelsen, et 

medlem af bestyrelsen skal være formand for ad hoc udvalget. Menige medlemmer af foreningen kan 

deltage. ” 

Aktuelt arbejder foreningen for at få etableret nye lokalplaner for en stor del af foreningens område. 

Nye lokalplaner til erstatning for ældre byplanvedtægter er nødvendige for at undgå ’uheldige’ 

byggerier, ofte store og høje, samt præget af flere dispensationer. 

Blot den første af en række lokalplaner er igen i 2021 ikke medtaget i Jammerbugt Kommunes 

prioritering af lokalplanudvikling. 

Der sker i august 2021 igen en ny prioritering af nye lokalplaner. 

Formål 
Formålet med ”Lokalplanudvalget” er at få identificeret, indsamlet og dokumenteret informationer 

om ’uheldige byggerier’. 

Formålet er herigennem at få samlet en række sager, der dels kan anvendes som pression overfor 

Jammerbugt Kommune i forbindelse med prioritering af udvikling af lokalplaner for foreningens 

område, dels at få endnu mere viden i forhold til de konkrete reguleringer vi ønsker skal indgå i 

fremtidige lokalplaner. 

Baggrundsmateriale 
Udvalgets medlemmer skal sætte sig ind i følgende materiale: 

1. Grundlag-for-nye-lokalplaner-i-sommerhusomraadet.pdf 

2. 190818 GF Saltum Strand Medlemsmøde om lokalplanlægning Gruppesvar struktureret.pdf 

3. 190818 GF Saltum Strand Medlemsmøde om lokalplanlægning Hovedbudskaber.pdf 

4. 190818 GF Saltum Strand Medlemsmøde om lokalplanlægning RENSKREVET v3.pdf 

5. 201123 Prioritering af Lokalplaner 2021.pdf 

6. Lokalplan 19-014 Blokhus.pdf 

Alle dokumenter findes her: 

www.saltum-strand.dk/lokalplan  

Organisering og ansvar 
Formand for udvalget og foreningens repræsentant med reference til foreningens bestyrelse er: John 

A. Hunderup. 

Udvalget organiserer selv det daglige arbejde. 
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Rekruttering af medlemmer til udvalget foretages udelukkende af bestyrelsen for foreningen. 

Opgaven 
Opgaven består i at identificere og dokumentere ’uheldige byggerier’. 

Det er en vurdering hvad der skal forstås ved ’uheldige byggerier’ og dermed hvilke sager der skal 

søges efter. De følgende kriterier giver en rettesnor: 

1. Byggerier og udnyttelse af grunden der strider imod Jammerbugt Kommunes rammer for 

lokalplanlægningen if. 1 ovenfor under Baggrundsmateriale 

2. Byggerier og udnyttelse af grunden der strider imod foreningens medlemmers ønsker som de 

er dokumenteret I 2, 3 og 4 ovenfor under Baggrundsmaterialer 

3. Byggerier der virker skæmmende i forhold til omkringliggende bebyggelse 

4. Byggerier der i fx størrelse, højde og omfang afviger for omkringliggende bebyggelse 

5. Byggerier der er baseret på en eller flere uheldige dispensationer 

Udvalget organiserer selv en proces for at: 

I. Identificere relevante ’uheldige byggerier’ 

II. Opsamle informationer 

III. Dokumentere i det format som foreningen har udformet 

IV. Løbende levere sager retur til foreningens bestyrelsen via udvalgets formand 

V. Opsamle alle dispensationer som udvalget støder på under arbejdet 

Ad. V: Da det ikke er muligt at finde et samlet overblik over dispensationer, skal udvalget samle alle 

de dispensationer, som det støder på under sit arbejde med ’uheldige byggerier’. 

Afgrænsning 
Der søges kun efter sager i foreningens område. 

Udvalget må ikke behandle politiske forhold, herunder kontakt til presse, til kommunale forvaltninger 

eller til politikere. 

Udvalget må kun arbejde internt i forhold til foreningens bestyrelse.  

Udvalget må således ikke dele informationer, holdninger el.l. med parter udenfor foreningens 

bestyrelse.  

Foreningen sørger selv for enhver offentliggørelse, forventeligt på web-siden, af udvalgets resultater. 

Rettigheder 
Udvalget skal som udgangspunkt anvende offentligt tilgængeligt materiale (fra fx tinglysning, 

byggesagsarkiv, dispensationer), egne foto o.l. Anden dokumentation, herunder fx naboers 

udtalelser, skal mærkes med, eller følges af, en skriftlig ret til at offentliggøre materialet på 

foreningens web-side. 

Tidsramme 
Udvalget udkommer løbende med resultaler og dokumentation. 

I august 2021 sker der en ny prioritering af lokalplaner der skal udvikles i Jammerbugt Kommune. For 

at kunne nå at påvirke processen i forvaltningen er der behov for en milepæl 1. april 2021, hvor 

dokumentation skal samles. Men arbejdet fortsætter derefter. 

Når der om føje år foreligger nye lokalplaner, forventes det at kommissoriet for udvalget skal ændres. 

 


