
LOKALPLAN 15-18 

LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE 

VED BREDKÆRVEJ I SDR.  VORUPBR 

THISTED _- KOMMUNE 



REDEGBRELSE 



Baggrunden for lokalplanen. 

Lokalplanen er udarbejdet med det formal at  overfare 
det eksisterende sommerhusomrade "Vorupsr Klit" fra 
landzone til sommerhusomrade og for  at sikre udvi- 
delsesmulighed for de bestAende 219 bygninger inden- 
for omradet. 

-__ Lokalplanomradet. 

Lokalplanomradet omfatter et ca. 3 5  ha stort omrade 
beliggende mellem Bredkærvej og Kystvejen i Sdr. 
Vorupar. OmrAdet er beliggende i landzone. 

Vedtages forslaget, overfares hele lokalplanomrddet 
ved den offentlige bekendtgarelse af byrsdets ende- 
lige vedtagelse fra landzone til sommerhusomrade. 

Lokalplanens indhold 

Lokalplanen Abner mulighed for  til- og ombygning 
af de bestaende 217 sommerhuse og 2 fællesbygnin- 
ger, der er beliggende indenfor lokalplanomradet. 
Planen indeholder bestemmelser om,  at bygninger m& 
gives en hajde pd max. 5 m, at hvert som erhus 
hojst m& hest&  af 1 bygning pd yax. 80 m samt gara- 
ye/carport/udhus p& indtil 3 0  m 
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Tilbygninger skal opfures  i 1 0  m afstand fra nabo- 
bygning, parallelt med eller vinkelret pA de allere- 
de opfurte huse indenfor lokalplanomrhdet. 
Der mA ikke hegnes omkring den enke  te  ejerbolig, men dog beplantes pa et hujst 150 m 1 stort areal. 
Endelig indholder planen bestemmelser om, at der 
kun mA etableres vejadgang til omradet fra Bredkær- 
vej. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

I kommuneplan 1985-96 for Thisted kommune fastlæg- 
ges hovedstrukturen for hele kommunen og rammer for 
lokalplanlægningen af de enkelte omrader. 

Kommuneplanens hovedstruktur 

DET ABNE LAND 

Det Abne  land omfatter hele kommunens  omrade, bort- 
set fra eksisterende og kommende boligomrader samt 
eksisterende og kommende sommerhusomrader. 

Planlægningen af  det Abne land  er i hovedtræk fast- 
lagt gennem regionplanlægningen og omfatter jord- 
brugs-, frednings- og rhstofinteresser samt planlæg- 
ning vedrurende vandindvinding og recipientforhold. 

Regionplanens retningslinier er af principiel karak- 
ter og angiver hvilke forhold,  der særligt skal til- 
godeses i forbindelse med udnyttelsen af de enkelte 
omraders areal- og naturressourcer. 

Retningslinierne i kommuneplanen vedrarende det Ab- 
ne  land er forelobige og  skal ses  i sammenhæng med 
regionplanlægningen. Der vil senere blive udarbej- 
det et tillæg til kommuneplanen vedrurende det Abne 
land. 

Kommunens rammer for lokalplanlægningen. 

I kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er 
naervzrende lokalplan omfattet af omrade nr. 4341 
for hvilket omrAde,  der ikke foreligger godkendte 
rammebestemmelser. 
Der er derfor i forbindelse med nærværende lokal- 
plan udarbejdet tillæg nr. 1 4  bil kommuneplanen. 

Lokalpianen er i sin udformning i overensstemmelse 
med rammerne for omrAdet, som indghr i tillaegget. 
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Lokalplanforslaqets midlertidige retsvirkninqer. 

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byradet, 
ma de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes pb en mbde, der kan foregribe indholdet 
af den endelige plan. 

Der g z l d e r  efter kommuneplanlovens S 22 et midlerti- 
digt Eorbud  mod bebyggelse og aendring af anvendel- 
sc"n. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendom- 
mene kan fortsætte som hidtil. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil 
forslaget er endeligt vedtaget, dog hs-jst i &t  Ar 
efter forslagets offentliggarelse. 

LOKALPLANENS  RETSVIRKNINGER 

Efter byrAdets endelige vedtagelse og offentligga- 
relse  af lokalplanen mA ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifalge kommuneplanlovens § 31 kun bebyg- 
ges eller iavrigt anvendes  i overensstemmelse med 
planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfarer hel- 
ler ikke i sig  selv krav om etablering af de anl~eg 
m.v., der er indeholdt i planen. 

Byrbdet kan meddele dispensation til mindre væsent- 
ligr-! lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsEtning af,  at  det ikke ændrer den særlige ka- 
rakter  af det  omrhde, der soges skabt. (eller  fast- 
holdt) ved  lokalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan  kun 
gennemfares ved tilvejebringelse af  en ny lokalplan. 

Lokalplanforslaget indeholder i 1.2. bestemmelser 
om, at det af planen omfattede omrade overfares 
til sommerhusomrade. Retsvirkningerne heraf fremgar 
blandt andet af lov om frigarelsesafgift (Finansmi- 
nisteriets hekendtgarelse nr. 301 af 1 2 .  juni 1979 
om frigsrelsesafgift) samt lov  nr. 328 af 18 .  juni 
1 9 6 9  om tilbudspligt. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitut- 
ter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges 
af  planen. 
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GODKENDELSESPROCEDURE 

Kommuneplanloven er udgivet som lov  nr. 287 af 26. 
juni 1 9 7 5 ,  med ikrafttrædelsesdato den 1. februar 
1977. 

Jawnfar kommuneplnnloven er byradet pligtig at lade 
udfure lokalplan over omrAder for ændringer i  zone- 
status samt for fastlæggelse af arealdisponering og 
eventuel bebyggelse. 

Thisted byrad offentliggsr og fremlægger derfor det- 
te forslag til lokalplan med en indsigelsesfrist 
af mindst S uger. 

Hvis der er rettidigt indkomne indsigelser,  kan lo- 
kalplanen farst vedtages en maned efter udlsbet af 
den fastsatte indsigelsesfrist. 

Viborg amt skal godkende fsromtalte tillzg nr. 10 
til kommuneplanen,  da  arealet, som er omfattet af 
lokalplanen er beliggende udenfor de godkendte ramme- 
omrader. 

Bliver forslaget endeligt vedtaget i byradet samt 
godkendt af amtet, udstedes offentlig bekendtgsrel- 
se herom. 
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WMMERKONTORETS KASSEKCJN7RWARAT 
KUN M D f f i T  MED AfSTEMPLING A I  

D 7 7 6 1 9 2  

Lokalplan nr. 15-18 for  et sommerhusomrade i sdr. Vorupar 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastsættes herved falgende bestemmelser for  det 
i S 2 nævnte omrade. 

S 1. Lokalplanens formal. 

1.1. Lokalplanen omfatter det i tillæg nr. 14 til kom- 
muneplanen udlagte sommerhusomrade. Lokalplanen 
er udarbejdet for at fastsætte nærmere hestemmel- 
ser med hensyn til omradets anvendelse og bebyg- 
gelse. 

Ved lokalplanens udformning har det  været væsent- 
ligt: 

& omradets anvendelse fastlægges til sommerhusbe- 
byggelse, 

at fastlægge bebyggelsens maximale strarrelse og 
omfang , 

& der fastsættes detaljerede bestemmelser med 
hensyn til angivelse af bygningsafstande, 

omrBdet sikres et Abent præg,  der  tager  ud- 
gangspunkt i de eksisterende landskabelige for- 
hold uden beplantning eller hegn i skel, 

at 1okalplanomrAdet overfares fra landzone til 
sommerhusomrAde. 

S 2 .  Omrade og zonestatus. 

2.1. Lokalplanen afgrænses som vist p& vedhæftede kort- 
bilag og omfatter del af matr.  nr. 27 i, Vorup- 
Or. 

2 . 2  Med byrAdets offentlige bekendtgarelse af  den ved- 
tagne lokalplan overfares det p& kortbilag 1 med 
IIIIIIIIIIIIII signatur viste areal fra landzone til som- 
merhusomrade. 



S 3. OmrAdets anvendelse. 

3.1. Omradet mA kun  anvendes til sommerhusbebyggelse, 
d.v.s. bebyggelse, der  kun mA beboes,i tidsrummet 
1. april til 3 0 .  september og  uden  for  dette  tids- 
rum i kortvarige ferier, weekends og lignende. 

3 . 2 .  Indenfor 1okalplanomrAdet er opfart 217 sommerhu- 
se og 2 fælleshuse. Med undtagelse af til-  og om- 
bygning af de bestlaende huse tillades ikke opfrart 
yderligere sommerhusbebyggelse. 

S 4. Udstykninq. 

4.1. Udstykning af det indenfor lokalplanomradet belig- 
gende areal kan ikke tillades. 

S 5 .  Adgangsforhold. 

5.1. Adgang for  karende mla kun  finde sted fra Bredkær- 
vej ad den pB kortbilag 2 viste vej A ,  samt  fra 
Kystvej ad den pa kortbilaget viste vej B. 

S 6. Parkering. 

6.1. Parkering skal indrettes ved hver ejerbolig pA 
hertil egnede pladser. Parkeringsarealer skal s0- 
ges anlagt sa tæt ved bebyggelsen som muligt. 

6.2. Der ma ikke henstilles campingvogne eller opstil- 
les telte i omradet. 

s 7. Ledningsanlæg. 

7.1. Elledninger, antenneledninger og telefonledninger 
skal fremfares som jordledninger. 

R 8. Bebyggelsens omfang og placering. 

8.1. Hver2ejerbolig m& kun besta af 1 bygning p& max. 
80 m til beboelse for 1 familie. 
Herudover tiilades opfurt 1 garage/carport/udhus 
pA  max.  30 m uden toilet og kukkenfaciliteter. 

8.2. Til- og ombygning tillades placeret i en afstand 
af max. 50% af afstanden til nærmeste nabobygning 
og ma kun med bygningsmyndighedens særlige tilla- 
delse placeres i kortere afstand end 10 m fra nær- 
meste nabobygning, for garager dog 7,5 m. 
Endvidere skal ved til- og ombygning respekteres 
en afstand pA 2,5 m fra anlagt vej. 

8 . 3 .  Bebyggelsen mA hajst opfares i 1 etage, og byg- 
ningshajden ma ikke overstige 5 m over færdig re- 
guleret terræn. 
Facadehujden mA ikke overstige 3 m over færdig 
reguleret terræn. 
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8 . 4 .  Bebyggelsens gulvkote mh hajst ligge 3 0  cm over 
færdig reguleret terræn, idet terrænregulering 
p& mere end + / -  0,5 m pA den del af ejendommen, 
hvor bygningen placeres, kun mA udfures med byg- 
ningsmyndighedens særlige tilladelse. 

8.5. Til- og ombygning mh kun placeres parallelt med 
eller vinkelret ph eksisterende ejerbolig. 

S 9. Bebyggelsens ydre fremtræden. 

9 . 1 .  Bygningernes udformning, indbyrdes placering og 
anvendelse af materialer skal godkendes af byg- 
ningsmyndigheden i Thisted kommune. 

9 . 2 .  Opsætning af almindelige antenneanlæg for modta- 
gelse af radio og tv er tilladt, nAr antennen 
placeres pA hovedhuset og ikke rager mere end 2 
m over tagrygningen. 

S 10. Uhebygqede arealer. 

10.1. Der m& ikke pA de enkelte ejerboliger opsættes 
eller foretages nogen form for  skiltning, lige- 
som det ikke er tilladt at etablere udendprrs be- 
lysning og lignende, der  kan udelægye den natur- 
tilstand, som anskes bevaret i hele omradet. 

1 0 . 2 .  Det er ikke tilladt at etablere hegn,  men til- 
ladt at beplante omkring hvert enkelt hus.*Dog 
mh det beplantede areal hsjst udgsre 150 m 
Beplantningen kan etableres af egnskendte plan- 
ter som f.eks. havtorn, hybenroser eller bjerg- 
fyr. 

10.3. Det er tilladt at etablere læpladser med fast 
afgrænsning i tilknytning til bebyggelsen. 

1 0 . 4 .  Øvrigt ubebygget areal skal henligge i naturtil- 
stand med græsvækst. 

S 11. Dispensation f r a  bestemmelserne i lokalplanen. 

11.1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i 
nærværende lokalplan kan indrummes af bygnings- 
myndigheden, sAfremt karakteren af  det  kvarter, 
som planen suger at skabe eller fastholde, ikke 
derved ændres. 

11.2. Mere væsentlige afvigelser'fra lokalplanen kan 
kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 
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P . h . v .  
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Udskrift 
af 

beslutningsprotokol for THISTED BYRAD 

Fra mradet den 16. maj  1989 

Sag 90 
c 

Sagen gensiand Lokalplan  nr.  15-18 - Sdr.  VorupØr 1 

n r. 

Lokalplan  nr.  15-18,  Sdr.  VorupØr.  Beslutning: 
Teknisk  udvalg  fremsender  lokalplan  nr.  15-18  Udvalgenes  indstillinger  enstem- 
for  sommerhusområdet  "VorupØr  Klit"  ved  Bred-  migt  godkendt. 
kærvej,  Sdr.  VorupØr. 
Lokalplanen,  som  har  været  fremlagt i tiden 
3 .  februar - 1.  april 1989, har  givet  anledning 
til  indsigelse  fra  en  sommerhusejer,  der  Ønsker 
den  tilladelige  bygningsstØrrelse  hævet  fra 
80 til 100 m . 
Teknisk  udvalg  påpeger,  at  sommerhusområdet  vis- 
se  steder  er s å  tæt  bebygget,  at  selv  en  byg- 
ningsmæssig  udvidelse  til  de  i  lokalplanen  fast- 
satte 80 m  kun  kan  gennemfØres  med  dispensatio- 
ner  for  b  gningsafstande,  hvorfor  en  forØgelse 
til  100  m  virker  urealistisk,  og  i  betragt- 
ning af, at  der  fra  områdets 217 sommerhusejere 
kun er  fremkommet  nævnte  indsigelse,  indstilles 
lokalplanen  til  endelig  vedtagelse  uden  ændrin- 
ger. 
0konomiudvalget  anbefaler  enstemmigt  teknisk 
udvalgs  indstilling. 

!! 

01.02.05P16 
20.4-d 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 
THISTED  BORGMESTERKONTOR,  den 1-aj 1989. 



Udskrift 
af 

beslutningsprotokol for THISTED BYRAD 

Fra m~sdet  den 1 7 .  januar  1989 

Sag 8 
n r. 

i.nr.  01.02.05P16 
Sagen genstand 

Lokalplan  nr.  15-18  og  kommuneplan- 
tillæg  nr. 14, Sdr.  VorupØr 

Lokalplan  nr.  15-18  og  kommuneplantillæg  nr. 14, Beslutning: 
Sdr.  VorupØr.  Indstillingerne  enstemmigt 
Teknisk  udvalg  fremsender  forslag  til  lokalplan  vedtaget. 
nr. 15-18  samf  kommuneplantillag  nr. 14 for  det 
bestående  sommerhusområde  "VorupØr  Klit"  ved 
Bredkarve  j , Sdr . VorupØr. 
Planforslagene  er  udarbejdet  med  det  formål  at 
overfØre  det  eksisterende  sommerhusområde 
"VorupØr  Klit"  fra  landzone  til  sommerhusområde 
og for  at  sikre  udvidelsesmulighed  for  de  be- 
stående  219  bygninger  indenfor  området. 
Økonomiudvalget  anbefaler  enstemmigt  teknisk 
udvalgs  indstilling. 

01.02.05P16 
1.5-b 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 
THISTED  BORGMESTERKONTOR,  den  19.  januar  1989. 



.. . . . .  







LOKALPLAN 15-18 

LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE 

VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR 

Lakalplanforslaget kan ses pA 

Teknisk Forvaltning  mandag - torsdag 10.00 - 14.00 
Radhuset  torsdag desuden 15.30 - 16.30 
Asylgade 30 f redag 10.00 - 13.00 
Thisted 

Biblioteket  mandag - fredag 10.00 - 20.00 
Tingstrupvej 19 lerdag 10.00 - 13.00 
Thisted 

Synspunkter eller d i n g s f o r s l a g  til lokalplan- 
forslaget skal sendes inden den / %..l989 til: 

Teknisk forvaltning 
pddhuset 
Asylgade 30 
7700 Thisted 

'THISTED KOMMUNE . 


