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Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i
sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og
udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af:
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives,
og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a.
også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig
til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets
fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til
formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke
direkte bindende.

Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet
hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Øvrige bilag: Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne.

Hvornår laves der lokalplan?

Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og
anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der
skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget

Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at
komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken
udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller
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efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er
tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse
af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden
for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i
strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret
før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom
det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller
anlæg, der er beskrevet i planen.

Retsvirkninger

Kommuneplantillæg 2

Maj 2018

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg
til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen
og med samme indsigelsesfrist.
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Lokalplan 19-014

Blokhus

Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:12.000. Luftfoto optaget 2017.

Lokalplanens baggrund og
formål
Nærværende lokalplan er en del af et større projekt med fornyelse af
plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhus.
Store dele af sommerhusområdet umiddelbart nord for Blokhus er
omfattet af Byplanvedtægt nr. 1. Byplanvedtægten er fra 1953, og
planen er forældet i forhold til nybyggeri og i forhold til ønsker om nye
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muligheder i sommerhusområderne.
Den eksisterende byplanvedtægt er flere steder uklar formuleret, og
det betyder, at den ikke kan regulere det nybyggeri, som der ansøges
om i dag.
Den gamle byplanvedtægt er ligeledes lavet for at omdanne et tomt
landskab til sommerhusområde, men i fremtiden er der behov for at
planlægningen kan regulere et fuldt udbygget sommerhusområde.
Ud over byplanvedtægten er der i området mange tinglyste deklarationer, som vil forsøges aflyst og erstattet af de nye lokalplaner.
Dette vil være med til at lette administration af områderne, og det vil
desuden give et mere forenklet plangrundlag, som er let forståeligt
for alle borgere.

Projektområde
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Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende centreret omkring Klitvejen. Området
strækker sig fra Blokhus By i syd til Moreavej i nord. Mod øst afgrænses området af sommerhusene, der relaterer sig til Pirupshvarrevej.
Lokalplanområdet har et areal på ca. 67 ha.
Hele lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde.
Terrænet inden for lokalplanområdet er kuperet, og større bakker og
lavninger præger området. Terrænet bliver mere småkuperet mod
nord og her er skiftene tættere og stedvis også mere dramatiske.
På terrænsnittene på efterfølgende side ligger bebyggelsen øst for
den røde stiplede linje. Bebyggelsen ligger med andre ord bag ved
den yderste klitrække. Bygningerne ’putter sig’ i terrænet og bygningernes gulvkoter varierer og følger terrænet.
Matriklerne inden for lokalplanområdet er forholdsvise forskellige i
størrelsen. Størrelserne varierer mellem 0-1250m² og 1250-2500m².
Matriklerne er mindst tættest på Blokhus. Langs Vestkysten og på den
nordlige tredjedel af området, er der enkelte matrikler på over 2500m².
Matrikelstrukturen påvirker naturligt bebyggelsesstrukturen. Nærmest Blokhus, ligger bygningerne flere steder relativt tæt på grund
af matriklernes størrelse. Bebyggelsen opleves her næsten som en
særlig variant af et parcelhusområde som er ’flyttet ud i’ klitlandskabet. Bebyggelsen opleves homogen og er fint tilpasset terrænets og
beplantningens præmisser. Mod nord, bliver bebyggelsesstrukturen
mere åben, fordi matriklerne her bliver større. Nogle af bygningerne
bliver tilsvarende større. Dog er de fleste af bygningerne mindre end
140 m², hvilket forstærker oplevelsen af den mere åbne bebyggelsesstruktur.
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Terrænsnit
Lien

Stranden

Klitterne

Kryle Klit

Tornmark

Blokhus
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Klitvejen er hovedfordelingsvej inden for området. Ud over Klitvejen
er der flere mindre veje. De mindre veje karakteriseres ved at skabe
forbindelser i øst-vest retning - både internt i området, men også
videre til naboområderne.
Langs kysten er der flere stier der leder ud til havet. Stierne kobler sig
på det eksisterende vejnet af blinde og gennemkørende veje. Flere
blinde veje forbindes af stier, der hjælper med at skabe forbindelser
på tværs af områderne.

Foto af sti til Stranden

Lokalplanområdets omgivelser
Terrænet i nærområdet er meget varierende, og der er flere markante
terræntyper.
Længst mod vest ligger klitterne, som er dannet af sandflugt efter
landhævningen efter sidste istid. Klitterne karakteriseres ved at være
småkuperet med stejle skråninger og højder på op til 23 meter over
havet.
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Øst for klitterne, ligger lavereliggende og flade hede-, eng- og mosearealer.
Nærområdets mest markante terrænmæssige element ud over klitterne er Lien, som er Stenalderhavets kystlinje. Siden sidste istid har
landet hævet sig, og sandflugten har dannet den ’nye’ kystlinje vest
for Lien (den kystlinje, vi kender i dag). Mod syd, hæver Lien sig først
ganske svagt øst for Pirupshvarrevej, men videre mod nord bliver den
gradvis mere markant, og den når på sit højeste punkt 30 meter over
havet. Liens form følger en lige linje, hvilket gør skråningen endnu
mere markant på stedet.

Lokalplanens indhold
Nærværende lokalplan inddeler lokalplanområdet ved Klitvejen i et
mindre antal delområder, hvor centrale bestemmelser fra tidligere
planlægning er blevet sammenskrevet og moderniseret.
Delområderne i Lokalplan 19-014 medvirker til, at det samlede lokalplanområde bevarer og opretholder sine områdekarakteristika.
I forbindelse med lokalplanens vedtagelse, aflyses tidligere byplanvedtægt og lokalplan samt bygningsregulerende deklarationer, enten helt
eller delvist. Privatretlige servitutter som fx en vejret, et oversigtsareal
eller et byggeretsligt skel bliver ikke aflyst. De eksisterende tilstandsservitutter med byggeretsligt bestemmelser afløses af lokalplanens
indhold for at lette administrationen og bevare lokalplanområdets
harmoniske udtryk.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at ny bebyggelse ikke opføres
på klittoppe, men derimod indpasses i landskabet, under hensyntagen
til de lokale forhold. Lokalplanen indeholder bestemmelser vedr. bebyggelsens udformning, placering, terrænregulering, beplantning samt
anvendelse. Nogle bestemmelser gælder for hele lokalplanområdet,
mens andre er tilpasset det enkelte delområde.
Konkret inddeles lokalplanområdet i to delområder - Delområde I og
II, se Bilag 2.
Generelt for delområderne I og II gælder, at områdets nuværende
struktur fastholdes, og at kravet til mindste grundstørrelse fastsættes
til henholdsvis 1250 m² og 2500 m².
For begge delområder gælder, at bebyggelsesprocenten fastsættes
til 15, dog må der udelukkende opføres ét sommerhus pr. ejendom
med et samlet boligareal på maksimalt 180 m². Ud over sommerhuset
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må der opføres garage, carport, udhus o. lign på maksimalt 50 m²
samlet set.
Gældende for specielt de små grunde er, at der altid kan opføres 100
m² bebyggelse (samlet bebygget areal inkl. garage/carport/udhus).
Mest relevant for de store grunde er bestemmelsen om, at der maksimalt kan opføres 230 m² sommerhus (boligareal) uden mulighed for
at opføre garage, carport, udhus o. lign.
Anneksareal indgår i beregning af det samlede areal vedr. sommerhuset.
Desuden gælder der for hele lokalplanområdet, at tage skal udføres
med saddeltag med en hældning på 15-55 grader i forhold til det
vandrette plan.
Tage skal beklædes med tagpap, fibercement, træ, metal, græs- eller
lyngtørv, strå- eller rør.
Det er ikke tilladt at anvende plastic som tagemateriale, ligesom det ikke
er tilladt at anvende teglsten, betontagsten eller andre tagstensprofiler
Bebyggelsen i lokalplanområdet skal fremstå i træ i farverne grå, brun,
grøn, rød, sort eller i træets naturlige farve. Stern og vindskeder skal
ligeledes males i en af de nævnte farver.
I Delområde I er det ikke tilladt at have sten og vindskeder i farven
hvid. Dette er dog tilladt i Delområde II.
I begge delområder kan vinduer have andre farver, fx. kan de males
i hvid.
Desuden gælder der for hele lokalplanområdet, at det ikke er muligt
at opsætte solenergianlæg - hverken som fritstående anlæg eller som
anlæg monteret på tage eller facader.
De landskabelige hensyn er årsagen til, at solenergianlæg ikke tillades
inden for lokalplanområdet.
Vurderingen er, at der bør satses på større fællesanlæg, herunder
både vindmølleparker og store solenergianlæg, i områder, der visuelt
ikke påvirkes på samme måde, som kystlandskabet.
Hvis nye og ’usynlige’ solenergianlæg, der indgår som en helt integreret
del af bygningen, og som ikke adskiller sig fra eksisterende materialer,
bliver mulige i fremtiden, kan disse tillades i lokalplanområdet.
Solenergianlæg (solceller, solfangere mv.) er en fælles betegnelse for
anlæg, der udnytter solens energi til fremstilling af strøm, varme, el.
Inden for lokalplanområdet gives der mulighed for, at der på et ikke
nærmere defineret areal, kan opsættes en antennemast med en maksimal højde på 42 meter. En evt. ny mast inden for lokalplanområdet
vil ikke blive etableret før der er foretaget høring af berørte parter, og
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før der er meddelt en særskilt tilladelse til masten.
Delområde I
Delområde I omfatter lidt mindre end halvdelen af det samlede lokalplanområde, og delområdet er beliggende i den nordlige del af
lokalplanområdet.
Mindste grundstørrelse i Delområde I er 2500 m².
Bebyggelse i området må højst opføres i én etage, med en maksimal
højde på 5 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.
Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse med
en bygningshøjde på mere end 5,0 meter, kan fastholde sit oprindelige
etageantal og sin oprindelige bygningshøjde. Dette gælder også for
nybyggeri på ejendommen.
Delområde II
Delområde II omfatter lidt mere end halvdelen af det samlede lokalplanområde, og delområdet grænser op til Blokhus By.
Området ved Ankerhusvej er omfattet af Delområde II. Ankerhusvej
har oprindeligt været omfattet af Lokalplan 119, men denne lokalplan
aflyses i forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan.
Mindste grundstørrelse i Delområde II er 1250 m².
Bebyggelse i området må højst opføres i én etage, med en maksimal
højde på 5 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.
Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse med
en bygningshøjde på mere end 5,0 meter, kan fastholde sit oprindelige
etageantal og sin oprindelige bygningshøjde. Dette gælder også for
nybyggeri på ejendommen.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning
Habitatdirektivet

14

Natura 2000-områder
Lokalplanområdet ligger udenfor Natura 2000-områder. Lokalplanområdet ligger ca. 5 km vest for Natura 2000-område nr. 216 – ”Saltum
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Bjerge”. Området rummer flere sjældne planter og mange arter, der
er karakteristiske for især de to overdrevstyper, som er at finde i det
pågældende Natura 2000-område.
Det vurderes, at de sjældne planter samt fugle- og dyreliv i Natura
2000-området ikke vil blive påvirket af realiseringen af nærværende
lokalplan. Vurdering er, at anvendelsen til sommerhusområde ikke vil
give gener i forhold til Natura 2000-området.
Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning
Dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV er i henhold
til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for et
af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område) eller udenfor.
En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV,
kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted
ved arealet.
På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter
på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt
kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller
på og omkring arealet kan være:
• Odder
• Markfirben
• Spidssnudet frø
Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en
fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede,
sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune
har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter
på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med
forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller
optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op
til arealet.
Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at projektet inden for lokalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter,
fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og
jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der
fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet som vurderes at være
levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer indenfor
området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i
forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være
til skade for Bilag IV-arter.
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Forholdet til kysten

Hele lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Jf. planloven
skal eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszonen
fastholdes til ferieformål.
Ligeledes skal lokalplaner i kystnærhedszonen indeholde oplysning
om den visuelle påvirkning af områderne og redegøres for eventuelle
andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanen muliggør en begrænset udstykning i det allerede eksisterende sommerhusområde. Desuden muliggør lokalplanen, at
ubebyggede grunde kan bebygges jf. denne lokalplans bebyggelsesregulerende bestemmelser.
Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse ikke må opføres inden for de
beskyttede områder langs kysten, hvilket bevirker, at bebyggelsen
trækkes væk fra kysten. Lokalplanen fastlægger derudover, at ny
bebyggelse ikke må overstige 5,0.
Da bebyggelsen er opført/skal opføres tilbagetrukket fra kysten, og
da den maksimalt tilladte højde på byggeri er 5,0 meter, vurderes det
derfor, at lokalplanen medfører en begrænset påvirkning af kystlandskabet. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse at lokalplanens
anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser vil modvirke
en negativ visuel påvirkning af kysten, set i forhold til det omgivende
landskab.

Detailhandel

Idet lokalplanområdets fremtidige zonestatus er uændret (fastholdes
som sommerhusområde), er lokalplanen i overensstemmelse med
planlovens bestemmelser herom.
Der kan ikke etableres detailhandel inden for lokalplanens område.

Fredning, bevaringsværdige
bygninger mv. og naturbeskyttelse
Klitfredningszone
Dele af området er beskyttet af klitfredningszone. Det væsentligste
formål med denne beskyttelseszone er at opnå en bedre beskyttelse
af de åbne og i særdeleshed de uberørte kyststrækninger med de
dertil knyttede naturmæssige værdier og oplevelsesmuligheder for
befolkningen.
Naturbeskyttelsesloven fastlægger, at der ikke må foretages ændring
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af de klitfredede arealer. Der må ikke hegnes, og arealerne må ikke
afgræsses. Der må ikke placeres campingvogne og lignende eller
etableres skel. Man må færdes til fods i de klitfredede arealer, hvis
der er lovlig adgang til arealerne.
Arealet vest for klitfredningszonen er fredet mod uhensigtsmæssig
slidtage og mod ethvert anlægsarbejde med undtagelse af foranstaltninger til dæmpning af sandflugten.
Flere ejendomme inden for lokalplanområdet er i dag beliggende i
klitfredningszonen, og flere af disse ejendomme er bebygget med et
sommerhus.
Skal de eksisterende sommerhuse inden for klitfredningszonen tilbygges, eller skal der foretages en gennemgribende ombygning, der
kan sidestilles med en nybygning, skal huset fjernes og kan således
nyopføres uden for klitfredningszonen. Klitfredningszone ses af efterfølgende kort.

Angivelse klitfredningszone inden for lokalplanområdet
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Beskyttet natur - hede
En del af lokalplanområdet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens
§3.
Størstedelen af de naturbeskyttede arealer er hedearealer. I henhold
til naturbeskyttelseslovens §3, stk. 2 må der ikke foretages ændringer
i tilstanden af heder.
Denne begrænsning i anvendelsen gælder dog kun for tilstandsændringer til landbrugsformål, og ikke når der er tale om et sommerhusområde, der var udlagt til sommerhusområde før 01.07.1992.
Naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændringer er således
ikke aktuelle for de områder, der er udpeget som hedearealer.

Museumsloven
Der findes i området ikke beskyttede sten- og jorddiger, der er omfattet af Museumslovens § 29a.
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens
§§ 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske
forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund.
Loven giver bygherre mulighed for at få en udtalelse om risiko for fund
af arkæologisk betydning samt besked om de finansieringsmæssige
konsekvenser. Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet
standses idet omfang, der berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal
straks anmeldes til museet.
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum:
Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg

Bek. om udpegning af
drikkevandsressourcer
Jævnfør bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 om udpegning
af drikkevandsressourcer er lokalplanområdet ikke beliggende i et
område med drikkevandsinteresser.
Lokalplanområdet ligger ikke inden for indvindingsopland til et alment
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vandforsyningsanlæg.

Lokalplanområdet ligger jf. Vandforsyningsplanen for Jammerbugt
Kommune inden for Blokhus Vandværks forsyningsområde.

Kommuneplanen (Helhedsplanen)
Rammer
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 19.S2,
Blokhus Nord, inden for rammeområde 19.S8, Sommerhusområde
nord for Blokhus By samt inden for rammeområde 19.S9, Ankerhus.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne,
idet forhold vedr. bl.a. bebyggelsesprocenten, bygningshøjden og
mindste grundstørrelse skal ændres.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der
er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen (Helhedsplanen).
Kommuneplantillæg 2 offentliggøres samtidig med lokalplanen. Kort
der viser afgrænsning af Kommuneplantillæg 2 fremgår af kort på
efterfølgende side.
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Afgrænsning af Kommuneplantillæg 2 i forhold til lokalplanområdet

Blå og grønne korridorer - retningslinje 8.7
Nord-syd igennem lokalplanområdet er der registeret blå og grønne
korridorer jf. retningslinje 8.7 i Helhedsplanen. De omtalte arealer er
delvist omfattet af klitfredningszonen, og arealerne er derfor stort set
uden bebyggelse og anlæg.
De blå og grønne korridorer skal sikre, at bestande af planter og dyr
kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer
og gener til at fastholde en bæredygtig udvikling. Samtidig skal korridorerne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til de nye
levesteder, der skabes i landskabet. Det gælder eksempelvis nye
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vandhuller, vådområder, skovrejsningsområder og læhegn.
Lokalplanen vurderes ikke at hindre, at dyr og planter kan spredes i
landskabet, da lokalplanen ikke giver mulighed for yderligere bebyggelse ud over de arealer, der i dag er udstykket og/eller bebygget.
Lavbund - retningslinje 10.1
En mindre del af lokalplanområdets østlige del er beliggende i et lavbundsområde. Jf. den gældende retningslinje vedr. lavbundsarealer
skal der ved byggeri og anlæg i lavbundsarealer tages højde for en
evt. vandstandsstigning.
Lavbundsarealet vurderes at være uden betydning for lokalplanen,
da området allerede i dag er næsten fuldt udbygget.

Parkeringsvedtægt

Jammerbugt Kommune har vedtaget en parkeringsnorm, der indeholder retningslinjer for administrationen af P-arealer i kommunen.
P-normen er vejledende for Kommunalbestyrelsen, og anvendes bl.a.
i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner.
For sommerhusbebyggelse fastsætter P-normen, at der skal etableres
to P-pladser for hver sommerhusbeboelse.

Lokalplan 119
Dele af lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 119, der er
vedtaget af den tidligere Pandrup Kommune i 1982.
Lokalplan 119 omfatter et sommerhusområde ved Ankerhusvej. Området kan jf. Lokalplan 119 bebygges med sommerhuse.
Lokalplan 119 ophæves i sin helhed med den endelige vedtagelse af
denne Lokalplan 19-014.

Byplanvedtægt 1
Dele af lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt 1, der
er vedtaget af det tidligere Saltum-Hune Sogneråd i 1953.
Byplanvedtægt 1 ophæves for det område, der er omfattet af denne
nye Lokalplan 19-014.

Miljøforhold
Opvarmning
Lokalplanområdet ligger uden for område med kollektiv varmeforsyning.
Bebyggelser i lokalplanområdet skal opvarmes individuelt.
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Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Jammerbugt
Kommune, og spildevand fra størstedelen af området skal nedsives
i nedsivningsanlæg/hævede nedsivningsanlæg.
Et mindre område mod syd er tilsluttet offentlig spildevandskloak.
Bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes en renseløsning/kloak
efter Jammerbugt Kommunes eller Jammerbugt Forsyning A/Ss
anvisninger.
Regnvand skal nedsives på egen grund.
Jordforurening
Inden for det lokalplanlagte område er der ikke kendskab til, at der er
deponeret affald eller sket forurening af jorden. Såfremt der i forbindelse
med jordarbejder konstateres tegn på forurening, skal arbejdet standses og Kommunens Plan- og Miljøafdelingen kontaktes. Kommunen
skal efterfølgende vurdere om evt. forurening afstedkommer, at der
skal sættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelsesloven § 21 og jordforureningsloven § 71.
Området er ikke omfattet af områdeklassificeringen. Dette fremgår
af vedtaget regulativ. Der henvises til § 50a i jordforureningsloven.
Jævnfør jordforureningslovens § 72 b skal det sikres, at såfremt et
areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads,
kolonihave eller sommerhus, eller i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde ved førnævnte, skal det sikres, at den øverste halve
meter jord på de ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der
er etableret varig fast belægning.
Konsekvenser for landbrug
Ifølge husdyrbrugloven (Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK nr. 256 af 21.3.2017) er der særlige bestemmelser for
landbrugsejendomme med dyrehold.
Husdyrbruglovens formål er at etablere et samlet vurderings- og
godkendelsessystem, som medvirker til, at udviklingen af husdyrbrug
sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår,
natur, miljø og landskab m.v.
I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved
lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervs-
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formål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt. Dog
er følgende dyrehold tilladt:
1) 30 høns og
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.
Eksisterende landbrug i og omkring området kan som udgangspunkt
fortsætte den hidtidige drift.
For landbrug i området omkring byzone- og sommerhusområder og
områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål kan det have en betydning ved
fremtidige udvidelser, ændringer, etableringer.
For disse gælder følgende:
Hvis man vil udvide, ændre eller etablere et landbrug med dyrehold,
skal kommunen foretage en vurdering, og der vil skulle ske en anmeldelse til kommunen uanset størrelse.
Er der tale om husdyrbrug for staldanlæg over 100 m², skal etableringen/udvidelsen/ændringen vurderes og godkendes særskilt af kommunen. Kommune vil hermed vurdere om udvidelsen, ændringen eller
etableringen kan ske. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres på
en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger
på miljøet. Ved etablering under 100 m² vil dette skulle anmeldes til
kommunen.
Størrelsen af staldanlægget og dyretypen er afgørende for, om der kan
gives tilladelse/godkendelse til etablering, udvidelse, eller ændring af
et landbrug. Ved eventuel klage over en landbrugsejendoms forhold typisk vedr. lugt, støv, støj og fluer – kan kommunen meddele påbud
om at foretage afhjælpende foranstaltninger.
Endvidere er emission af ammoniak og lugt er afgørende for, om der
kan gives tilladelse/godkendelse og der beregnes efter gylleoverfladen
og produktionsarealets størrelse i kvm.
Dvs. at det er staldarealet eller ammoniak-emissionen, der afgør, om
man skal have en tilladelse eller en godkendelse.
Husdyrbrugloven indeholder forskellige tilladelses- og godkendelsesordninger ved etablering, ændring og udvidelse af husdyrbrug
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der således fastsat nærmere
regler om kommunernes vurdering af ansøgninger om godkendelser
og tilladelser efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b.
Eksisterende godkendelser opretholdes indtil de foretager ændringer
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på bruget og det vil kræve en ny godkendelse
Der ligger flere landbrug med landbrugspligt i området bl.a.:
•

Dahl Iversensvej 10, 9492 Blokhus - 7 heste, 300-500 kg

Det er vurderet, at denne landbrugsejendom ikke vil få betydning i
forhold til lokalplanområdet i forhold til deres nuværende registrering.

Miljøvurdering af planer og
programmer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet
af lovens § 8, stk. 1.
Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af nærværende
lokalplanforslag med tilhørende dokumentationsmateriale, og har
på baggrund heraf vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige
konsekvenser som følge af den fremlagte lokalplans bestemmelser.
Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt
vægt på, at:
•
•

•
•

der er tale om at opdatere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for et allerede eksisterende sommerhusområde,
påvirkningen af grønne områder og beplantninger, dyre- og planteliv
samt biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelses interesser i
forbindelse med eventuelle anlægsarbejder er lokal samt kortvarig, og det vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet,
de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens
bestemmelser, og
området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes
af virkeliggørelsen af planens indhold.

Tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske ændringer i tilstanden for de arealer, der er omfattet af § 3 jf. naturbeskyttelsesloven,
før der er givet tilladelse hertil fra Jammerbugt Kommune.
Mosearealerne inden for lokalplanområdet er beskyttet iflg. naturbeskyt-
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telseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer i disse områders
tilstand eller udføres handlinger, der kan medføre ændret tilstand i
områderne uden, at Jammerbugt Kommune giver tilladelse hertil.
Dele af lokalplanområdet er beskyttet af klitfredning. Det er som udgangspunkt forbudt at lave indgreb i og på arealer, som er omfattet
af klitfredning. Der gives kun dispensation fra byggelinjen i ganske
særlige tilfælde. Kystdirektoratet er myndighed på forhold vedr. strandog klitfredningslinjen.

Kystbeskyttelsesloven
Udførelse af kystbeskyttelse reguleres efter kystbeskyttelsesloven,
som administreres af Kystdirektoratet. Dette betyder, at etablering
eller renovering af kystbeskyttelse kun må udføres med tilladelse fra
Kystdirektoratet.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder
påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TVkabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse,
hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for
lokalplanområdet.
Jammerbugt Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig
ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.

Bebyggelse, udstykning mm.

Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 12.02.1993
Matr. nr.: 56ak, 56ds, 56dt, 56du, 56dx og 56dy
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om byggelinier mv, oversigt mv
Dato: 30.09.1969
Matr. nr.: 56ad, 56af, 56ag, 56ai, 56ak, 56al, 56am, 56an, 56ao,
56ap, 56ar, 56as, 56at, 56au, 56av, 56ax, 56az, 56aæ, 56aø, 56ba,
56bb, 56bc, 56bd, 56be, 56bf, 56bg, 56bh, 56bi, 56bk, 56dg, 56dn,
56ds, 56dt, 56du56dv, 56dx, 56dy, 56dz, 56dæ, 56dø, 56ec, 56ed,
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56eg og 56er
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 12.10.1977
Matr. nr.: 67gm og 67uæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, fællesareal, vej og sti mv
Dato: 14.10.2003
Matr. nr.: 56ae, 56ah, 56en, 56eo og 56ep
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 09.01.1947
Matr. nr.: 67qb, 67qc, 67qd, 67qe, 67qf, 67qg, 67qh, 67qi, 67qk, 67ql,
67qm, 67qn, 67qo, 67qp, 67qq, 67qr, 67qs, 67qt, 67qu, 67qk, 67 qv,
67qx, 67qy og 67qz
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning
mv, Vedr 67U
Dato: 21.09.1994
Matr. nr.: 67rø, 67u, 67xu, 67xv, 67xx, 67xy, 67xz, 67xæ, 67xø og 67ya
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 03.03.1993
Matr. nr.: 68mr, 68ms, 68mt, 68mu, 68mv, 68mæ, 68mø og 68n
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 18.03.1931
Matr. nr.: 67ln og 67mz
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 03.04.1939
Matr. nr.: 67ln og 67mz
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 26.04.1934
Matr. nr.: 67ul
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Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om at bygning ikke må opføres nærmere skellet end 10m
mv, AKT 82_E_483
Dato: 23.03.1956
Matr. nr.: 56do, 56dp, 56ea og 56ø
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om forbud mod bebyggelse mv, AKT 82_E_483
Dato: 29.06.1968
Matr. nr.: 56do
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om ret til opstilling af badehuse mv
Dato: 09.01.1942
Matr. nr.: 56es
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 29.06.1934
Matr. nr.: 67au og 67yc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv, færdselsret mv
Dato: 10.08.1955
Matr. nr.: 67be og 67bæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om badehus mv
Dato: 17.09.1920
Matr. nr.: 67bæ, 67dq og 67ds
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om forbud mod bebyggelse mv
Dato: 28.09.1965
Matr. nr.: 67bæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 26.04.1934
Matr. nr.: 67cx og 67ul
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om forbud mod bebyggelse mv
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Dato: 20.07.1951
Matr. nr.: 67dg
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse på 67CF 2,5 m fra skel mv
Dato: 17.10.1974
Matr. nr.: 67dg
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 67MS
Dato: 03.04.1939
Matr. nr.: 67ms og 67nn
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 67NN
Dato: 02.08.1940
Matr. nr.: 67ms og 67nn
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 03.04.1939
Matr. nr.: 67no
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret og bebyggelse
Dato: 21.06.1951
Matr. nr.: 67qg
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Badehusservitut, Vedr 67RØ
Dato: 17.09.1920
Matr. nr.: 67rø, 67u og 67yp
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 10.08.1955
Matr. nr.: 67sg, 67sh, 67si, 67sk, 67sl og 67sm
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse
Dato: 16.04.1971
Matr. nr.: 67ud og 67ue
Ejerlav: Hune By, Hune
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Titel: Dok om tilladelse til bebyggelse
Dato: 12.03.1975
Matr. nr.: 67uy
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse og burdyr
Dato: 26.04.1934
Matr. nr.: 67x
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Deklaration ang. placering af bebyggelse
Dato: 27.05.2011
Matr. nr.: 68mø
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om forbud mod udstykning mv
Dato: 15.05.1936
Matr. nr.: 68x
Ejerlav: Hune By, Hune

Vej og færdsel

Titel: Dok om færdselsret mv, pligt til ikke at udstykke i mere end 2
parceller mv, se akt
Dato: 07.04.1943
Matr. nr.: 56ac, 56do og 56aa
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Deklaration om vej- og færdselsret, byggefelt m.v.
Dato: 06.07.2015
Matr. nr.: 56ad, 56er og 56es
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dokument om vejret
Dato: 28.06.2012
Matr. nr.: 56ai
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om stiareal mv
Dato: 09.07.1992
Matr. nr.: 56dz
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 07.04.1943
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Matr. nr.: 56eg
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok ang vejudlæg mv
Dato: 16.06.2004
Matr. nr.: 56eg
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 03.04.1939
Matr. nr.: 67au og 67yc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv, pligt til at resp bygning mv
Dato: 29.06.1940
Matr. nr.: 67au og 67yc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 02.08.1940
Matr. nr.: 67au og 67yc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 02.05.1938
Matr. nr.: 67ax og 67yh
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 13.02.1918
Matr. nr.: 67az, 67bæ, 67eg, 67eh, 67ei, 67ek, 67eo, 67xr og 67yd
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 29.08.1917
Matr. nr.: 67aæ, 67x og 67ul
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 07.09.1971
Matr. nr.: 67aæ, 67uf, 67ug, 67uh, 67ui og 67uk
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil
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Dato: 19.08.1993
Matr. nr.: 67aæ og 67cx
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 16.09.1903
Matr. nr.: 67bæ, 67cv, 67dg, 67dq og 67ds
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 13.07.1910
Matr. nr.: 67bæ, 67cv, 67dg, 67dq og 67ds
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 19.04.1916
Matr. nr.: 67bæ, 67dp og 67uy
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 06.12.1916
Matr. nr.: 67bæ, 67cc, 67cx, 67dp, 67eh, 67eo og 67uy
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 28.03.1917
Matr. nr.: 67bæ, 67cc, 67cx, 67dp, 67eh, 67eo og 67uy
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 19.12.1919
Matr. nr.: 67bæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 10.06.1929
Matr. nr.: 67bæ, 67dq, 67dr og 67ds
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 23.08.1933
Matr. nr.: 67bæ, 67fs, 67lc, 67rb, 67rx, 67rø, 67u, 67yp og 67yv
Ejerlav: Hune By, Hune
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Titel: Dok om vej mv
Dato: 17.04.1916
Matr. nr.: 67cc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 07.02.1974
Matr. nr.: 67cx
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv, opsætning af autoværn, septiktank mv,
Se akt
Dato: 09.07.1953
Matr. nr.: 67dr
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 29.08.1956
Matr. nr.: 67ec
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv, benyttelse af vandpumpe mv
Dato: 28.05.1953
Matr. nr.: 67ef
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 24.09.1986
Matr. nr.: 67ez og 67eæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil
Dato: 15.10.1999
Matr. nr.: 67ez og 67eæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 26.07.1933
Matr. nr.: 67fk
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om gangsti mv
Dato: 18.03.1934
Matr. nr.: 67fs
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Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 20.09.1935
Matr. nr.: 67fs
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 12.03.1938
Matr. nr.: 67ge og 67id
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 20.06.1936
Matr. nr.: 67hs og 67li
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 05.05.1934
Matr. nr.: 67hu
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 15.06.1935
Matr. nr.: 67hu
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 18.03.1836
Matr. nr.: 67lc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 16.11.1935
Matr. nr.: 67ld, 67ny og 67tu
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 06.11.1935
Matr. nr.: 67lf
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om parkering mv
Dato: 25.11.1997
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Matr. nr.: 67li og 67ny
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv,
Dato: 17.08.1979
Matr. nr.: 67mc, 67ra, 67rd og 67yl
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 15.02.1933
Matr. nr.: 67sp
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 13.06.1956
Matr. nr.: 67sp
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 06.12.1916
Matr. nr.: 67sø
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 28.03.1917
Matr. nr.: 67sø
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 13.02.1918
Matr. nr.: 67sø
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 09.12.1957
Matr. nr.: 68dr, 68dx, 68dø, 68ea, 68ed, 68ee, 68ef, 68eg, 68eh, 68ei,
68ek, 68en, 68eo og 68z
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 02.05.1936
Matr. nr.: 68dv, 68eh, 68ek og 68z
Ejerlav: Hune By, Hune
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Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 29.05.1968
Matr. nr.: 68dv, 68mf, 68mg og 68mh
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv, carport/garage mv
Dato: 09.05.1959
Matr. nr.: 68ef
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 02.05.1936
Matr. nr.: 68ei
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 25.04.1936
Matr. nr.: 68er, 68fø, 68mi, 68mk, 68ml, 68mm, 68mn og 68q
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 07.06.1984
Matr. nr.: 68es og 68mn
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 01.08.1959
Matr. nr.: 68ft og 68y
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil
Dato: 18.07.1984
Matr. nr.: 68fø, 68mi, 68mk, 68ml, 68mm og 68mn
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv
Dato: 01.12.1959
Matr. nr.: 68iv, 68iy, 68iz, 68iø, 68m, 68mr, 68ms, 68mt, 68mu, 68mv,
68mæ, 68mø, 68n og 68nb
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Færdselsret til sti
Dato: 18.09.2012
Matr. nr.: 68iø
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Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 10.08.1982
Matr. nr.: 68mf
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om færdselsret mv
Dato: 04.03.1998
Matr. nr.: 68n
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om vej mv,
Dato: 03.07.1933
Matr. nr.: 68z
Ejerlav: Hune By, Hune

Skel og byggeretligtskel
Titel: Dok om skel mv
Dato: 02.03.2000
Matr. nr.: 56ad
Ejerlav: Hune By, Hune

Titel: Dok om skel/byggeretsligt skel mv
Dato: 30.03.1993
Matr. nr.: 56al
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om rådighedsindskrænkning mv (byggeret-ligt skel)
Dato: 15.12.2003
Matr. nr.: 56al
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om skel/byggeretsligt skel mv
Dato: 26.04.1993
Matr. nr.: 56am
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om skel/byggeretsligt skel mv
Dato: 05.07.1996
Matr. nr.: 67eg
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om byggerettigt skel
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Dato: 25.11.1997
Matr. nr.: 67lf
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om forbud mod bebyggelse nærmere end 5m fra skel
Dato: 15.08.1956
Matr. nr.: 67sm
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Deklaration om rådighedsindskrænkning (byggeretlig skel)
Dato: 16.08.2010
Matr. nr.: 67uc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Deklaration om byggeretsligt skel
Dato: 08.09.2010
Matr. nr.: 67uh og 67ui
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok ang byggeretligt skel.
Dato: 18.01.2001
Matr. nr.: 68fø
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om skel/byggeretsligt skel mv
Dato: 04.03.1998
Matr. nr.: 68ms
Ejerlav: Hune By, Hune

Fredning

Titel: Dok om fredning
Dato: 24.07.1971
Matr. nr.: 56dn, 56dp, 56dt, 56du, 56dv, 56dz, 56dæ, 56dø, 56ea,
56eg, 56ep, 56es, 56z, 56æ, 56ø, 56aa, 67au, 67ax, 67az, 67cx,
67em, 67ez, 67eæ, 67qg, 67qh, 67rø, 67u, 67vm, 67vn, 67vo, 67vp,
67xr, 67yc, 67yh, 67yp, 68er, 68m, 68mm, 68n og 68q
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om fredning
Dato: 21.07.1971
Matr. nr.: 67au, 67ax, 67az, 67cx, 67ez, 67eæ, 67qg, 67qh, 67rø,
67uf, 67vm, 67vn, 67vo, 67vp, 67xr, 67xu, 67yc og 67yh
Ejerlav: Hune By, Hune
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Titel: Dok om fredning
Dato: 21.07.1931
Matr. nr.: 67u og 67yp
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om fredning
Dato: 18.07.1975
Matr. nr.: 67ul
Ejerlav: Hune By, Hune

Salg mm.

Titel: Dok om forbud mod at afhænde eller pantsætte mv
Dato: 25.02.1943
Matr. nr.: 56z
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om forkøbsret for Ole Røhr Jensen
Dato: 09.02.1988
Matr. nr.: 67qf
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Samejeoverenskomst
Dato: 06.01.2016
Matr. nr.: 67qu
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om sameje mv, Indeholder bestemmelser om salg og pantsætning 01.11.2001 lyst tillæg
Dato: 09.09.1993
Matr. nr.: 67uæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om videresalg mv
Dato: 06.07.1976
Matr. nr.: 68x
Ejerlav: Hune By, Hune

Ejerforeninger

Titel: Vedtægter for ejerforening
Dato: 14.10.1974
Matr. nr.: 67cx
Ejerlav: Hune By, Hune
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Andet

Titel: Deklaration ang. kloakledning
Dato: 19.02.2016
Matr. nr.: 67ef
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om ret til at tage vand fra pumpe mv,
Dato: 03.06.1939
Matr. nr.: 67gp
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om pumpe mv
Dato: 25.06.1937
Matr. nr.: 67hs og 67li
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Bopælsret for C. Vesterholt i 3 uger hvert år mv
Dato: 18.12.1980
Matr. nr.: 67lc
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om brønd mv
Dato: 28.07.1938
Matr. nr.: 67mz
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om carport/garage mv
Dato: 21.06.1951
Matr. nr.: 67qf
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Dato: 27.11.1971
Matr. nr.: 67rp og 67sv
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om transformerstation/anlæg mv
Dato: 13.03.1975
Matr. nr.: 67xø
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om transformerstation/anlæg mv
Dato: 12.10.1982
Matr. nr.: 67xe
Ejerlav: Hune By, Hune
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:12.000

Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende på de ejendomme, der
omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv og illustrationer har til formål at
forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv
er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at fastholde området til sommerhusområde med sommerhusbebyggelse,

1.2

at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering, omfang, udformning og materialevalg, under størst mulig hensyn
til klitlandskabet, kysten og naturområderne,

1.3

at bebyggelsen samt dertilhørende anlæg i omfang, placering
og udtryk tilpasses områdets karakteristisk landskab, blandt
andet ved at placere bebyggelsen således den følger terrænet,
og

1.4

at bevare områdets nuværende karakter under hensyntagen til
klitlandskabet og naturområderne.

2. Område og zonestatus
2.1 Matrikeloversigt

Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende
matrikelnumre:

Hune By, Hune

56ac, 56ad, 56ae, 56af, 56ag, 56ah, 56ai, 56ak, 56al, 56am, 56an,
56ao, 56ap, 56aq, 56ar, 56as, 56at, 56au, 56av, 56ax, 56az, 56aæ,
56aø, 56ba, 56bb, 56bc, 56bd, 56be, 56bf, 56bg, 56bh, 56bi, 56bk,
56dg, 56dn, 56do, 56dp, 56ds, 56dt, 56du, 56dv, 56dx, 56dy, 56dz,
56dæ, 56dø, 56ea, 56ec, 56ed, 56en, 56eo, 56ep, 56er, 56es, 56z,
56æ, 56ø, 56aa, 67au, 67ax, 67az, 67aæ, 67be, 67bæ, 67cb, 67cc,
67cf, 67cu, 67cv, 67cx, 67cy, 67dg, 67do, 67dp, 67dq, 67dr, 67ds,
67ec, 67ed, 67ee, 67ef, 67eg, 67eh, 67ei, 67ek, 67em, 67en, 67eo,
67ez, 67eæ, 67fd, 67fh, 67fi, 67fk, 67fs, 67ft, 67ge, 67gh, 67gi, 67gk,
67gl, 67gm, 67gn, 67go, 67gp, 67gt, 67hr, 67hs, 67hu, 67ic, 67id,
67la, 67lb, 67lc, 67ld, 67lf, 67lh, 67li, 67ln, 67lq, 67læ, 67mc, 67ms,
67mz, 67nm, 67nn, 67no, 67np, 67ns, 67ny, 67nø, 67ob, 67oc, 67oh,
67qb, 67qc, 67qd, 67qe, 67qf, 67qg, 67qh, 67qi, 67qk, 67ql, 67qm,
67qn, 67qo, 67qp, 67qq, 67qr, 67qs, 67qt, 67qu, 67qv, 67qx, 67qy,
67qz, 67ra, 67rb, 67rd, 67rl, 67rn, 67ro, 67rp, 67rx, 67ræ, 67rø, 67sc,
67sg, 67sh, 67si, 67sk, 67sl, 67sm, 67so, 67sp, 67sq, 67sv, 67sx,
67sy, 67sø, 67tu, 67u, 67ub, 67uc, 67ud, 67ue, 67uf, 67ug, 67uh,
67ui, 67uk, 67ul, 67um, 67un, 67uu, 67uv, 67uy, 67uæ, 67uø, 67vg,
67vh, 67vi, 67vk, 67vl, 67vm, 67vn, 67vo, 67vp, 67vq, 67vr, 67vs,
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67vt, 67vu, 67vv, 67vx, 67vy, 67vz, 67væ, 67vø, 67x, 67xa, 67xb,
67xc, 67xd, 67xe, 67xf, 67xg, 67xh, 67xi, 67xk, 67xl, 67xm, 67xn,
67xo, 67xp, 67xq, 67xr, 67xu, 67xv, 67xx, 67xy, 67xz, 67xæ, 67xø,
67ya, 67yc, 67yd, 67yh, 67yl, 67yp, 67yv, 68dq, 68dr, 68ds, 68dt,
68du, 68dv, 68dx, 68dy, 68dz, 68dæ, 68dø, 68ea, 68ec, 68ed, 68ee,
68ef, 68eg, 68eh, 68ei, 68ek, 68el, 68em, 68en, 68eo, 68er, 68es,
68ft, 68fu, 68fv, 68fø, 68iv, 68ix, 68iy, 68iz, 68iø, 68m, 68mf, 68mg,
68mh, 68mi, 68mk, 68ml, 68mm, 68mn, 68mr, 68ms, 68mt, 68mu,
68mv, 68mæ, 68mø, 68n, 68nb, 68q, 68t, 68u, 68x, 68y, 68z samt
del af 56eg, del af 67a, del af 67cb
samt alle parceller, der efter den 11. april 2018 udstykkes fra de nævnte
ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2 Opdeling i delområder

Lokalplanområdet opdeles i Delområde I og II, som vist på Bilag 2.
Delområde I omfatter følgende matrikelnumre:
56ac, 56ad, 56ae, 56af, 56ag, 56ah, 56ai, 56ak, 56al, 56am, 56an,
56ao, 56ap, 56aq, 56ar, 56as, 56at, 56au, 56av, 56ax, 56az, 56aæ,
56aø, 56ba, 56bb, 56bc, 56bd, 56be, 56bf, 56bg, 56bh, 56bi, 56bk,
56dg, 56dn, 56do, 56dp, 56ds, 56dt, 56du, 56dv, 56dx, 56dy, 56dz,
56dæ, 56dø, 56ea, 56ec, 56ed, 56en, 56eo, 56ep, 56er, 56es, 56z,
56æ, 56ø, 56aa samt del af 56eg Hune By, Hune.
Delområde II omfatter følgende matrikelnumre:
67au, 67ax, 67az, 67aæ, 67be, 67bæ, 67cb, 67cc, 67cf, 67cu, 67cv,
67cx, 67cy, 67dg, 67do, 67dp, 67dq, 67dr, 67ds, 67ec, 67ed, 67ee,
67ef, 67eg, 67eh, 67ei, 67ek, 67em, 67en, 67eo, 67ez, 67eæ, 67fd,
67fh, 67fi, 67fk, 67fs, 67ft, 67ge, 67gh, 67gi, 67gk, 67gl, 67gm, 67gn,
67go, 67gp, 67gt, 67hr, 67hs, 67hu, 67ic, 67id, 67la, 67lb, 67lc, 67ld,
67lf, 67lh, 67li, 67ln, 67lq, 67læ, 67mc, 67ms, 67mz, 67nm, 67nn,
67no, 67np, 67ns, 67ny, 67nø, 67ob, 67oc, 67oh, 67qb, 67qc, 67qd,
67qe, 67qf, 67qg, 67qh, 67qi, 67qk, 67ql, 67qm, 67qn, 67qo, 67qp,
67qq, 67qr, 67qs, 67qt, 67qu, 67qv, 67qx, 67qy, 67qz, 67ra, 67rb,
67rd, 67rl, 67rn, 67ro, 67rp, 67rx, 67ræ, 67rø, 67sc, 67sg, 67sh, 67si,
67sk, 67sl, 67sm, 67so, 67sp, 67sq, 67sv, 67sx, 67sy, 67sø, 67tu, 67u,
67ub, 67uc, 67ud, 67ue, 67uf, 67ug, 67uh, 67ui, 67uk, 67ul, 67um,
67un, 67uu, 67uv, 67uy, 67uæ, 67uø, 67vg, 67vh, 67vi, 67vk, 67vl,
67vm, 67vn, 67vo, 67vp, 67vq, 67vr, 67vs, 67vt, 67vu, 67vv, 67vx,
67vy, 67vz, 67væ, 67vø, 67x, 67xa, 67xb, 67xc, 67xd, 67xe, 67xf,
67xg, 67xh, 67xi, 67xk, 67xl, 67xm, 67xn, 67xo, 67xp, 67xq, 67xr,
67xu, 67xv, 67xx, 67xy, 67xz, 67xæ, 67xø, 67ya, 67yc, 67yd, 67yh,
67yl, 67yp, 67yv, 68dq, 68dr, 68ds, 68dt, 68du, 68dv, 68dx, 68dy, 68dz,
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68dæ, 68dø, 68ea, 68ec, 68ed, 68ee, 68ef, 68eg, 68eh, 68ei, 68ek,
68el, 68em, 68en, 68eo, 68er, 68es, 68ft, 68fu, 68fv, 68fø, 68iv, 68ix,
68iy, 68iz, 68iø, 68m, 68mf, 68mg, 68mh, 68mi, 68mk, 68ml, 68mm,
68mn, 68mr, 68ms, 68mt, 68mu, 68mv, 68mæ, 68mø, 68n, 68nb, 68q,
68t, 68u, 68x, 68y, 68z samt del af 67a, del af 67cb Hune By, Hune

2.3 Zoneforhold

Området ligger i sommerhusområde og skal forblive i sommerhusområde.

3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, Delområde I
•
•
•

Sommerhuse*
Rekreative formål
Tekniske anlæg, herunder antennemaster

3.2 Anvendelse, Delområde II
•
•
•

Sommerhuse*
Rekreative formål
Tekniske anlæg, herunder antennemaster

3.3 Boligtæthed

På hver grund må der opføres ét sommerhus.
* Sommerhuse må kun beboes jf. planlovens til enhver tid gældende
bestemmelser herom.

4. Udstykning
4.1 Udstykning, Delområde I

Ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførelse, skal den enkelte ejendoms grundareal være mindst 2500 m² eksklusiv klitfredede
arealer samt vej- og stiarealer.

4.2 Udstykning, Delområde II

Ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførelse, skal den enkelte ejendoms grundareal være mindst 1250 m² eksklusiv klitfredede
arealer samt vej- og stiarealer.
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5. Bebyggelsens placering
og omfang
5.1 Afstand til skel

Beboelsesbygninger, herunder også anneks, skal placeres mindst
5,0 meter fra naboskel og skel mod sti og vej.
Afstand til vejskel for garage, carport, udhuse, skure og lignende
former for småbygninger skal være mindst 5,0 meter.
Øvrig afstand til skel for garage, carport, udhuse, skure og lignende
former for småbygninger reguleres af det til enhver tid gældende
Bygningsreglement.

Principskitse for placering i
forhold til skel

5.2 Placering i terræn

Ny bebyggelse skal placeres så terrænregulering minimeres og må
ikke placeres på klittoppe.
Ved genopførelse på klittoppe må sommerhuset udelukkende opføres på en sokkel med en placering, som tager udgangspunkt i den
oprindelige placering og et bebygget areal, som ikke overstiger det
oprindelige bebyggede areal.
Ny bebyggelse skal placeres med udgangspunkt i det for grunden
fastlagte niveauplan, som fastlægges af bygningsmyndigheden.

5.3 Niveauplan

Der skal for hver ny sommerhusbebyggelse (inkl. anneks) fastlægges
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et eller flere niveauplan.
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.
Desuden henledes opmærksomheden på, at der i lokalplanens formål
står, at bebyggelse samt dertilhørende anlæg i omfang, placering og
udtryk skal tilpasses områdets karakteristisk landskab, blandt andet
ved at placere bebyggelsen således den følger terrænet.
Småbygninger som garage, carport og udhus mv. må ikke placeres
højere end hovedhusets niveauplan.
Genopførelser må ikke foretages med en kipkote højere end den for
det fritliggende sommerhus, der genopføres.
Naturligt terræn
0,25m
Niveauplan
0,25m
Principskitse for fastlæggelse af niveauplan

5.4 Samlet bebyggelse (nærzone)

Alt bebyggelse (sommerhus, anneks, garage, carport, udhuse, skure
og lignende former for småbygninger) samt inventar (faste terrasser,
platforme, legeredskaber, flagstænger og lignende samt læhegn)
placeres inden for en afstand fra hovedhuset på maksimalt 6,0 meter
(nærzonen).
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Nærzonen er defineret som arealet mellem en bygnings facadelinje
og en fast defineret afstand derfra - i dette tilfælde 6,0 meter. Ved
placering af bygninger beregnes de 6,0 meter mellem bygningernes
ydervæg.
For yderligere bestemmelser vedr. nærzonen - se punkt 7.1.

Principskitse for nærzonen

5.5 Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige
15.
Der må udelukkende opføres ét sommerhus pr. ejendom med et
samlet boligareal på maksimalt 180 m².
Ud over sommerhuset må der opføres garage, carport, udhus o. lign.
på maksimalt 50 m² samlet set.
Alternativt kan der opføres maksimalt 100 m² bebygget areal (samlet
bebygget areal inkl. garage/carport/udhus).
Alternativt kan der maksimalt opføres 230 m² sommerhus (boligareal)
uden mulighed for at opføre garage, carport, udhus o. lign.
Anneksareal indgår i beregning af det samlede areal vedr. sommerhuset.

5.6 Etager

Bygninger må kun opføres med én etage.
Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse i
mere end én etage, kan fastholde sit oprindelige etageantal. Dette
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gælder også for nybyggeri på ejendommen.

5.7 Bygningshøjde

Bebyggelsens højde må ikke overstige 5,0 meter målt fra et niveauplan
fastsat i henhold til Bygningsreglementet.
Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse med
en bygningshøjde på mere end 5,0 meter kan fastholde sin oprindelige
højde. Dette gælder også for nybyggeri på ejendommen.

5m

Principskitse for bygningshøjde

5.8 Facadehøjde

Facadehøjden må ikke overstige 3,0 meter.
Mindre dele af facaderne (mindre end en tredjedel af den enkelte
facade) må udføres i en højere højde.
Facadehøjden måles fra naturligt terræn eller niveauplan fastsat for
bygningen til skæring mellem ydervæg og tag.

3m

Principskitse for facadehøjde
Principskitse for højere facade
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5.9 Antennemaster

Der kan inden for lokalplanområdet placeres antennemaster med en
maksimal højde på 42 meter. Til den enkelte mast kan der ligeledes
etableres teknikbygninger.
En evt. ny mast inden for lokalplanområdet vil ikke blive etableret
før der er foretaget høring af berørte parter, og før der er meddelt en
sær-skilt tilladelse til masten.

6. Bebyggelsens udseende
Eksisterende lovligt byggeri kan fastholde farver og materialer også
på tagudhæng, gesimser, stern, vindskeder og lignende former for
mindre bygningsdele.

6.1 Farver

Bebyggelsens ydre beklædning skal fremstå i farverne grå, brun,
grøn, rød, sort eller træets naturlige farve.
I Delområde I gælder dette også tagudhæng, gesimser, stern, vindskeder og lignende former for mindre bygningsdele.
I Delområde II kan tagudhæng, gesimser, stern, vindskeder og lignende
former for mindre bygningsdele males i andre farver herunder i hvid.
Vinduer kan males i andre farver, herunder hvid.
Anneks og småbygninger som garager, carporte, skure og lignende
skal fremstå i sort eller i samme farve som hovedhuset.

6.2 Facader

Bebyggelsen skal fremstå med ydervægge beklædt med træ.
Mindre dele af facaderne (mindre end en tredjedel af den enkelte
facade) må udføres i et andet materiale.
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6.3 Tagform

Tage skal opføres som sadeltage.
Mindre dele af tagfladen (mindre end en tredjedel af den enkelte
tagflade) må udføres i en anden form.

Principskitse for tagform

6.4 Taghældning

Taghældning skal være mellem 15 og 55 grader i forhold til det vandrette plan.
Mindre dele af taget (mindre end en tredjedel af den enkelte tagflade)
må udføres med en anden hældning.

Principskitse for taghældning

Principskitse for anden taghældning

6.5 Tagmaterialer

Tage skal beklædes med sort eller gråt tagpap, mørkt fibercement,
træ, sort eller gråt metal, græs- eller lyngtørv, strå.
Det er ikke tilladt at anvende plastic som tagmateriale, ligesom det ikke
er tilladt at anvende teglsten, betontagsten eller andre tagstensprofiler
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Til tagbeklædning må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.
Glaspartier i form af tagvinduer må maksimalt udgøre 6,0 m².

6.6 Solenergianlæg

Der må ikke opsættes solenergianlæg.
Solenergianlæg (solceller, solfangere mv.) er en fælles betegnelse for
anlæg, der udnytter solens energi til fremstilling af strøm, varme, el.
Yderligere vedr. solenergianlæg, se punkt 9.3.

6.7 Skilte

Skiltning og reklamering må ikke finde sted.
Husnumre skal opsættes ved sommerhusbebyggelsen eller ved
postkassen.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Nærzonen

Der må kun inden for nærzonen:
•
•
•
•
•
•

etableres terrasser
opstilles læhegn, maksimalt 1.80 meter i højden
etableres levende hegn
placeres legeredskaber
opstilles 1 flagstang
opstilles parabolantenner (diameter på højst 1 m)

Platforme og terrasser må ikke etableres højere end niveauplan for
hovedhus.
Der må ikke placeres jordvolde, plankeværk, hække o. lign. tættere
på skel mod nabo eller mod vej og sti end 2,5 meter.
Kvas, afskårne grene og buske må ikke benyttes til hegning.
For principskitse af nærzonen, se punkt 5.4.

7.2 Ubebyggede arealer

Ubebyggede arealer skal fremstå som åbne klitlandskaber.
Der må udelukkende etableres beplantning i tilknytning til selve bebyggelsen på den enkelte grund.
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Der må kun anvendes beplantning, der er naturligt hjemmehørende
i klitlandskabet. Invasive arter tillades ikke.
Der må kun etableres fritvoksende beplantning, og således ikke
etableres klippede hække, træer og buske.
Det opfordres til at foretage pleje af området, således at uønsket
skovvækst løbende fjernes.

7.3 Hegn

Etablering af hegn må kun foretages i begrænset omfang og kun som
afskærmning i direkte tilknytning til bebyggelsen og inden for nærzonen.
Hegn må kun etableres som levende hegn, raftehegn, plankeværk,
murværk, i beton eller lignende.
Der kan etableres støttemure inden for lokalplanområdet.
Hegn skal have samme farve som sommerhuset eller fremstå uden
en farve.
Hegn må maksimalt være 1.80 meter høje.

7.4 Terrænregulering

Der må, uden for nærzonen, foretages terrænregulering på op til ±0,50
meter i forhold til eksisterende terræn.
Nedsivningsanlæg er ikke omfattet af bestemmelserne om terrænregulering, se punkt 9.4 om nedsivningsanlæg.
Påfyldning af muldjord tillades ikke.
For overholdelse af parkeringskrav fastlagt i punkt 8.3 tillades yderligere terrænregulering i kuperet terræn således det påkrævede antal
P-pladser kan etableres.

7.5 Belysning

Belysning på de enkelte parceller tillades som diskret belysning.
Belysningen skal være nedadrettet lys, og belysningen må ikke være
blændende eller virke generende på omgivelserne.
Belysning må kun opsættes direkte på bebyggelsen, fx i forbindelse
med indgangspartiet, og inden for "nærzonen".
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Der må ikke opsættes lys til belysning af facaden.
Uafskærmede lysarmaturer og unødvendig belysning giver lysforurening, der ødelægger områdets karakter som et sommerhusområde i
et særligt natur- og klitlandskab.

7.6 Oplag

Oplag af uindregistrerede køretøjer, både, campingvogne og lastbiler
må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.
Øvrigt udendørs oplag tillades ikke (udover mindre brændestakke
o. lign.).

8. Veje, stier og parkering
8.1 Vej og vejadgang

Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes ad det eksisterende vejnet.

8.2 Stier

Eksisterende stier fra lokalplanområdet og til Stranden skal bibeholdes.
Der kan inden for lokalplanområdet udføres ændringer på eksisterende
veje og stier samt anlægges nye veje og stier efter reglerne i vejloven,
privatvejsloven og færdselsloven.

8.3 Parkering

På hver enkelt sommerhusgrund skal der anlægges 2 parkeringspladser.
Parkeringspladser og parkeringsarealer skal så vidt muligt anlægges
i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen.
Anlæg af parkering skal ske i overensstemmelse med de P-normer,
der er angivet i Bilag F.

9. Tekniske anlæg
9.1 Ledninger, kabler mv.

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under
terræn.

9.2 Øvrige tekniske anlæg

Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om
bebyggelsens udseende.

Maj 2018

53

Planbestemmelser
Lokalplan 19-014

Sommerhusområde, Klitvejen, Blokhus
9.3 Solenergianlæg

Solenergianlæg tillades af landskabelige hensyn ikke i hele lokalplanområdet - hverken som fritstående anlæg eller som anlæg monteret
på tage eller facader.
Hvis nye og ’usynlige’ solenergianlæg, der indgår som en helt integreret
del af bygningen, og som ikke adskiller sig fra eksisterende materialer,
bliver mulige i fremtiden, kan disse tillades i lokalplanområdet.
En evt. tilladelse gives formelt som en dispensation fra lokalplanen.
Ved behandling af dispensationen vil det blive vurderet, hvordan det
ønskede anlæg harmonerer med bygningens udtryk og nærområdet.
Der bliver foretaget nabohøring, med mindre dispensationen skønnes at være af helt underordnet betydning for naboernes interesser.
Solenergianlæg (solceller, solfangere mv.) er en fælles betegnelse for
anlæg, der udnytter solens energi til fremstilling af strøm, varme, el.

9.4 Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg må placeres uden for nærzonen. Nedsivningsanlæg skal placeres så lavt som muligt i forhold til grundvandsstanden
og må max. være 1,6 meter høje.
Anlæggene skal desuden tilpasses eksisterende terræn og må således
ikke fremstå i geometriske former.

9.5 Varmepumper

Varmepumper og lignende tekniske anlæg skal indeholdes i bygningen
eller tilpasses bygningens udtryk fx ved indbygning i en boks, der er
udført i samme materialer og farver som sommerhuset.

9.6 Belægning, indkørsler, indgange og parkeringsarealer

Vej-og stiadgang, herunder indkørsler, indgange og parkeringsarealer
til den enkelte ejendom skal etableres i sand, stabilgrus eller i græsarmeringssten. Overkørsler til veje kan etableres i asfalt.
Der må således ikke benyttes faste belægninger, herunder belægningssten, asfalt o. lign.
Granitskærver, ral, søsten o. lign. fremmede elementer må ikke anvendes inden for lokalplanområdet.

9.7 Antenner og paraboler

Større fritstående antenner, herunder parabolantenner over 1,00 meter
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i diameter, må ikke etableres inden for lokalplanområdet.

9.8 Renovation og affald

Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring
og transport af affald.
Afskærmning skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne
i punkt 6.
Reglerne for indretning er beskrevet i Jammerbugt Kommunes affaldsregulativer.

10. Miljø
Ingen bestemmelser.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Kloakering

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet en
renseløsning/kloak efter Jammerbugt Kommunes eller Jammerbugt
Forsyning A/Ss anvisninger.

12.2 Parkering

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkering i
overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 8.3.

13. Lokalplan og byplan
vedtægt
13.1 Byplanvedtægt 1

Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af Lokalplan 19-014
ophæves Byplanvedtægt nr. 1, tinglyst den 24. februar 1953, for det
område, der er omfattet af Lokalplan 19-014.

13.2 Lokalplan 119

Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af Lokalplan 19-014
ophæves Lokalplan 119 i sin helhed.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan
19-014 fortrænges følgende servitutter inden for lokalplanens område:

Bebyggelse, udstykning mm.

Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 18.03.1931
Matr. nr.: 67ln og 67mz
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dato: 26.04.1934
Matr. nr.: 67ul
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om byggelinier mv, oversigt mv
Dato: 30.09.1969
Matr. nr.: 56ad, 56af, 56ag, 56ai, 56ak, 56al, 56am, 56an, 56ao,
56ap, 56ar, 56as, 56at, 56au, 56av, 56ax, 56az, 56aæ, 56aø, 56ba,
56bb, 56bc, 56bd, 56be, 56bf, 56bg, 56bh, 56bi, 56bk, 56dg, 56dn,
56ds, 56dt, 56du, 56dv, 56dx, 56dy, 56dz, 56dæ, 56dø, 56ec, 56ed,
56eg og 56er
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 12.10.1977
Matr. nr.: 67gm og 67uæ
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 12.02.1993
Matr. nr.: 56ak, 56ds, 56dt, 56du, 56dx og 56dy
Ejerlav: Hune By, Hune

Dele af

Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 09.01.1947
Matr. nr.: 67qb, 67qc, 67qd, 67qe, 67qf, 67qg, 67qh, 67qi, 67qk, 67ql,
67qm, 67qn, 67qo, 67qp, 67qq, 67qr, 67qs, 67qt, 67qu, 67qk, 67 qv,
67qx, 67qy og 67qz
Ejerlav: Hune By, Hune
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Titel: Dok om bebyggelse
Dato: 16.04.1971
Matr. nr.: 67ud og 67ue
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
Dato: 03.03.1993
Matr. nr.: 68mr, 68ms, 68mt, 68mu, 68mv, 68mæ, 68mø og 68n
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning
mv, Vedr 67U
Dato: 21.09.1994
Matr. nr.: 67rø, 67u, 67xu, 67xv, 67xx, 67xy, 67xz, 67xæ, 67xø og 67ya
Ejerlav: Hune By, Hune
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, fællesareal, vej og sti mv
Dato: 14.10.2003
Matr. nr.: 56ae, 56ah, 56en, 56eo og 56ep
Ejerlav: Hune By, Hune

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort,
gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der
er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en
måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen tillade,
at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller
udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt
er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale
om at påbegynde et større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at
udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse
midlertidige retsvirkninger.
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Lokalplanen
15.1 Endelig vedtagelse

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold

Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt

Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt
i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid
med planens principper.

15.5 Naboorientering

Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der
foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan

Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation

Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere.
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Vedtagelse

Forslag til Lokalplan 19-014 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune den 31. maj
2018.
På kommunalbestyrelsens vegne

			Mogens Gade					
		
Borgmester

Bjarne Grøn
Kommunaldirektør

Vedtagelse
Lokalplan 19-014 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune den 11. oktober 2018.

På kommunalbestyrelsens vegne

			Mogens Gade					
		
Borgmester

Bjarne Grøn
Kommunaldirektør

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 16. oktober 2018, fra hvilken dato planens retsvirkninger indtræder.
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Parkeringsnormer: Bilag F
Lokalplan 19-014
Sommerhusområde, Klitvejen, Blokhus

På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvendelse efter følgende
vejledende P-normer:

Bebyggelsens art og anvendelse
Fritliggende enfamiliehuse

P-norm
2 P-pladser for hver beboelse. Er der garageareal til én eller flere biler nedsættes
kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig.

Dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse

2 P-pladser for hver beboelse. Etableres der fælles P-plads nedsættes kravet til
1½ P-pladser for hver beboelse. Er der garageareal til én eller flere biler nedsættes
kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig.
1½ P-pladser for hver beboelse. Er der garageareal til én eller flere biler nedsættes
kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig.

Etageboliger og lignende.
Ungdomsboliger, kollegier mv.

1 P-plads pr. 4 boligenheder.

Plejehjem, ældreboliger mv.

Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de
almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 P-plads
for hver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster.

Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger

1 P-plads for hver påbegyndt 25 m2 etageareal
(excl. garageareal) samt efter kommunalbestyrelsens bestemmelser evt. et yderligere antal parkeringspladser i forhold til antallet af beskæftigede i bebyggelsen.
- I forbindelse med store pladskrævende aktiviteter med få ansatte kan P-normen
nedsættes.
- Ved bebyggelse, der alene benyttes til lager eller lignende, kan Kommunalbestyrelsen nedsætte antallet af parkeringspladser til 1 P-plads pr. påbegyndt 100 m2,
dog mindst 3 parkeringspladser.
1 P-plads pr. hver påbegyndt 25 m2 etageareal samt 1 P-plads pr. 2 beskæftigede.
Kommunalbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, skærpe eller lempe
kravene til antallet af P-pladser i hvert enkelt tilfælde. f.eks. ved særlige pladskrævende varegrupper.

Detailhandel ( butikker og lignende )

Hoteller, restauranter og lignende.
Servicestationer

Restaurant: 1 P-plads pr. 4 gæster
Hoteller: 1 P-plads pr. lejlighed / værelse
Mindst 10 P-pladser

Kirker, haller, forsamlingshuse og
lignende bebyggelse og anlæg, hvor
mange mennesker samles.

Kommunalbestyrelsen skønner det nødvendige antal P-pladser, under hensyntagen til bebyggelsens/anlæggets art, anvendelse og beliggenhed.

Skoler

1 P-plads pr. 2 ansatte
1 P-plads pr. 8 elever over 18 år
1 P-plads for hver 6 normerede pladser – samt mulighed for korttidsparkering.
2 P-pladser for hver beboelse.

Daginstitutioner mv.
Sommerhuse / Fritidshuse / Ferielejligheder
Såfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastlægger Teknik- og Miljøudvalget i hvert enkelt tilfælde
kravet til antal parkeringspladser under hensyntagen til den konkrete anvendelse.
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Arealanvendelse: Bilag 2
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Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige
placering kan kun fastslås ved opmåling.
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Oversigtskort
Lokalplan 19-014

Sommerhusområde, Klitvejen, Blokhus
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