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Lokalplanområdet

Lokalplan nr. 13-003
Retningslinier for lokalplanen
Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område
skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af
eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker, planer om byudvidelse,
byggemodning m.m. Ofte er et projekt lokalplanpligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan, der skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplanpligtige er f.eks. større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, større
udstykninger / byggemodninger og byfornyelsesarbejder. Lokalplanen skal
sikre, at der er sammenhæng i kommunens planlægning samt borgernes
indsigt og indﬂydelse på planlægningen.
En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I redegørelsen beskrives i tekst og illustrationer planens baggrund, indhold og forhold til den øvrige planlægning. Bestemmelserne er lokalplanens ”lovdel”
og er bindende. kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser for et
område om: anvendelse, udstykning, veje, parkering og stiforhold, bebyggelsens placering og udformning, bebyggelsens ydre fremtræden og materialer, bevaring af bygninger og beplantninger, fælles anlæg m.v.
Kommunalbestyrelsen fremlægger en lokalplan som et forslag offentligt i 8
uger. Alle borgere har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger
og ændringsforslag til lokalplanforslaget. kommunalbestyrelsen skal tage
stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt.
En lokalplan medfører ikke handlepligt, men fremtidige ændringer skal
følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige forhold kan bestå uændret.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Væsentlige
afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

Fremlæggelse og vedtagelse
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Thisted Byråd den 26. maj 2015 og har været i offentlig høring i perioden 3.
juni - 12. august 2015.
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Thisted Byråd den 27. oktober 2015.
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Lokalplanområdet

Baggrund for lokalplanen
Med en ny lokalplan for området syd for Nr. Vorupør, ændres anvendelsen således, at området kan udstykkes i matrikler til helårs boligformål.

Lokalplanområdets afgrænsning, mål
1:2000. Luftfoto 2013.

På baggrund af nyere tiltag i området, som etablering af havbad og den
forventede udbygning af Nationalpark Thy’s besøgelsescenter, forventes
der en stigende interesse og fokus på området i og omkring Vorupør. Dette,
sammen med de naturskønne omgivelser, vil forventeligt kunne tiltrække
familier og ”+50 borgere” til området.
Med lokalplanen tilføjes et nyt boligområde til helårs boliger, der vil sikre byudviklingen i Vorupør på den mest skånsomme måde.
Dermed understøttes muligheden for at fastholde en udvikling i Vorupør således at der sikres mulighed for at bygge tidssvarende og energivenligt.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for Nr. Vorupør, lige vest
for Kystvejen.
Selve lokalplanområdet (som angivet på kortet ovenfor) er på ca. 15ha. En
del af området, specielt mod Kystvejen, er temmelig ﬂadt. Den resterende
del af området er svagt kuperet. Området deles på midten af en mindre
sammenhængende beplantning.
Der er stiforbindelser til stikveje fra området nord for området, henover
Bredkær Rende
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Området er omfattet af lokalplan 15-21 og er beliggende i byzonen.
Området er ubebygget, og henligger som naturligt forekommet hede/klit
landskab.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende ved den primære ankomstvej til Vorupør,
hvor området udgør en af de sidste muligheder for byens udvidelse, idet
byen geograﬁsk afgrænses af kysten, Kystvejen og Nationalpark Thy.
Bredkær Rende udgør områdets afgrænsning mod nord. Mod syd og vest
er der et større klitområde med spredt lav bevoksning.
Længere mod syd ligger sommerhusbebyggelsen “Vorupør Klit”
Den vestlige del af området afsluttes af Kystvejen.
Området er beliggende i ydrekanten af Nr. Vorupør by, sydøst for dennes
centrum. Se luftfoto nedenfor.
Klitlandskabet syd og sydvest for lokalplanområdet er fredet klitlandskab,
det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet er en del af denne fredning.
Området øst for Kystvejen er ligeledes fredet.
Bredkær Rende bibeholdes uændret.

Lokalområdet
Nørre Vorupør ligger i “Nordsølandet” omgivet af Nationalpark Thy
på tre sider og med Vesterhavet på den fjerde. Vorupør er om nogen
by i Danmark kendt for sit kystﬁskeri og turisme. Der foregår stadigvæk
ﬁskeri med kystbåde fra åben strand og området er af stor kulturhistorisk
værdi. Der er desuden en del pramme (joller) med fritidsﬁskeri.
Nørre Vorupør er desuden kendt i hele Nordeuropa for sine gode forhold
for surfere og windsurfere.

Lokalplanens indhold
Med lokalplanen ændres anvendelsen af området således, det kan udstykFoto til højre:
Skråfoto af Nørre Vorupør, lokalplan
området er markeret til venstre i billedet.
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kes til helårs boligformål.
Formålet med udarbejdelse af en ny lokalplan vil være, at udvikle og udstykke området til fritliggende helårsboliger i relativt store matrikler på ca.
1100 -1500m², enkelte mindre grunde.
Herved er det hensigten at indpasse boligområdet skånsomt i landskabet
på en måde, hvor grænsen mellem boligbebyggelsen og det naturlige landskab udviskes.
Således vil bygningerne, i det omfang det er muligt, blive placeret på terrænets naturlige koter med grønne kiler der skyder sig ind fra den omgivende
natur.
Desuden påtænkes områdets to største forhøjninger bibeholdt som fælles
udsigtspunkter for området.
I grønne kiler og områdets naturlige forhøjninger etableres områdets rekreative arealer, kvarters legeplads o.lign. I materialer og udformning således,
at disse arealer falder i et med den omgivende natur. se illustrationsplan
på bilag 5.
Lokalplanen vil således sikre at udsigtspunkter, trædestier, Bredkær Rende
og fredede arealer indarbejdes på skånsom måde i områdets traﬁkafvikling
og matrikulære opdeling.

Foto af et af områdets kendetegn, ﬁskeri.

Vejadgangen til området vil ske fra Vesterhavsgade, øst for sommerhusbebyggelsen på Grårisvej.
Det er intentionen i lokalplanen, at bebyggelsens plandisponering kan aflæses i materialevalget på de bygninger der opføres på grunden.
Det skal forstås således, at bygningerne kræves opført i rene og primært
ubehandlede naturmaterialer som tegl, træ, zink og lignende.
Dermed vil materialeholdninger afspejle de stedlige traditioner.
Lokalplanen skal ved fastsættelse af bebyggelsesmæssige bestemmelser
sikre, at nybyggeri sker i harmoni og respekt for nærområdet og de eksisterende omgivelser i Nørre Vorupør. Derfor er der i bestemmelserne fastsat
krav om overﬂadebehandlinger og pladematerialer som skal indpasse sig
i den omgivende naturs farver og matte tagﬂader i tagpap, zink eller grå/
gråsort tegl eller sedum.

Eventuelt etableres der linjer af hegn i den for stedet naturligt forekomne
bebeplantning stedvist langs veje eller skel, den naturligt forekomne beplantning bibeholdes i størst muligt omfang.
Den mindre sammenhængende træbeplantning i midten af området bibeholdes
til stiadgang til udsigtspunkterne.
Thisted Kommunes status som klimakommune ønskes understreget ved at
tillade opsætning af solceller som integrerede bygningsdele.
Boliger i området vil som minimum skulle opfylde gældende krav til lavenergi byggeri.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Planloven.
Lokalplanens område ligger ikke direkte ud til kysten men dog stadigvæk
ud til fredede klitlanskaber. Da byggeriet er tilpasset områdets eksisterende
lave og beskedne bebyggelse, vurderes det ikke at påvirke området hverken væsentligt eller negativt.
Lokalplanens område er beliggende ca. 1500 m fra kysten, og vil dermed
ikke have nogen indvirkning på kystlinje, strand og tilhørende klitlandskab.
Med bibeholdelse af eksisterende stier samt en ny sti til udsigtspunkterne
vurderes offentlig adgang ikke til klitlandskaberne ikke begrænset i betydeligt omfang.
Kommuneplanen 2010-2022
Nørre Vorupør betegnes i Thisted Kommunes kommuneplan 2010 - 2022
som områdeby beliggende i “Nordsølandet” og omgivet af kystnærhedszonen.
I byzoneområder, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil
med kystlandskabet, skal det ifølge Planloven sikres, at ny bebyggelse og
anlæg indpasses såvel i en bymæssig som en kystlandskabelig helhed.

Planudsnit:
Kommuneplanramme 13.R.15 Gældende for området.

Påvirkningen af kystlandskabet gennem indholdet i nærværende lokalplan
vurderes til at være minimal, da der er tale om byggeri som indpasses og
tilpasses den eksisterende bygningstypologi og materialeholdning i området.
Nørre Vorupør er i kommuneplanen udpeget som en del af et større landskabeligt interesseområde. Disse interesser påvirkes ikke betydeligt af intentionerne med denne lokalplan, da der er tale om et mindre område, set
i forhold til udpegningsområdet.
Lokalplanområdet er tillige udpeget som biologisk interesseområde, også
som en del af et meget stort område. Udpegningen her skyldes fortrinsvis fugle og klitvegetation, de nye tiltag i forbindelse med lokalplanen vurderes ikke at ville tilsidesætte de interesser, der ligger til grund for udpegningegrundlaget.
Nørre Vorupør er i kommuneplanen udpeget som et kulturhistorisk interesseområde. For lokalplanområdet beror udpegningen bl.a. på landingspladsen, strandskure og redningshuset. Den ønskede udnyttelse påvirker
strukturen og de særlige interessepunkter negativt.
Lokalplanens delområde I ligger indenfor kommuneplanramme 13.R.15
der fastlægger området til ferie og fritidscenter.
Bebyggelse indenfor dette område må ikke overstige 6,5 m.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 20%
Området kan kun bebygges i det nordøstlige område.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den Kommuneplanen der
udlægger området til ferie og fritidsformål.
Der udarbejdes tillæg til kommuneplanen der muliggør, at områdets anvendelse kan ændres til helårs boligformål.
Bebyggelsesprocenten fastholdes til 20% og den maksimale bygningshøjde fastholdes til 6,5 meter. Kommuneplanen ændres tillige således der
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ikke kan opføres idrætshaller i indtil 15 meter.
Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen men i et
selvstændigt hæfte.
Vedtagne vandplaner 2009-2015
Lokalplanen vurderes ikke at have konsekvenser for vandplanen.
Klimatilpasningsplan - Kommuneplantillæg nr. 13
Lokalplanen er omfattet af forslag til klimatilpasningsplanen.
Klimatilpasningsplanen har til formål at prioritere risikoområder.
Risiko deﬁneres ved:
- risiko for oversvømmelse i området og
- om oversvømmelsen har væsesentlig skadevirkende effekt.
Området er i klimatilpasningsplanen indenfor et risikoområde, da der er
erfaring om oversvømmelse i forbindelse med Bredkær rende.
Risikoen for oversvømmelse og sårbarhed den skadevirkende effekt er
vurderet til at være lav indenfor lokalplanområdet, og der er derfor ikke
indarbejdet særlige krav i lokalplanens bestemmelser om byggeri.
Lokal Agenda 21
Kommuneplan 2010-2022 sætter lighedstegn mellem Lokal Agenda 21
og det gode liv. Kommuneplanens beskriver: Det gode liv betyder også
det hele liv. Det hele liv understøttes ved at sikre sammenhæng mellem
uddannelse, arbejdsliv, fritidsliv og familieliv, således at den enkelte kan
imødekomme de behov og udfordringer, som dagligdagen byder på.
Det gode liv er også det sunde liv, hvor detfysiske miljø inspirerer borgerne
til bevægelse i hverdagen.
Lokalplanen er medvirkende til en realisering af det gode liv af såvel arbejdsliv, fritidsliv som familieliv, idet der med planen skabes bedre fysiske
rammer for at udleve dette.
Lokalplan 15-21, marts 1991
Lokalplanen udlægger området til ferie og fritidsformål forbeholdt ferieby
med tilhørende faciliteter.
Lokalokanen muligør opførelse af 72 ferielejligheder med tilhørende resturant og idrætsanlæg, herunder idrætshal og svømmehal i indtil 15 meters
højde med tilstødende udvendige idræts anlæg.
Naturbeskyttelsesloven.
Hele Nørre Vorupør byområde samt de bagved liggene landområder
ligger indenfor kystnærhedszonen. For de kystnære dele af byzonen,der
ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet,
skal ny bebyggelse indpasses i landskabet, og der skal her gøres rede for
påvirkningen. Indenfor kystnærhedszonen skal offentligheden tillige sikres
adgang til kysten.
Området syd og sydvest for lokalplanens område er omfattet af bestemmelser i Naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning.
Området holdes i sin helhed fri for byggeri eller anlæg af nogen art.
Udstykningerne sker ud fra en udstrakt respekt og tilpasning til klitlandskabet indenfor og udenfor lokalplanområdet, og vurderes dermed ikke at
påvirke klitfredningen negativt. Se kortbilag 6.

Lokalplanområdet

Luftfoto:
Luftfoto med angivelse af lokalplanområdet.

Der er indenfor lokalplanområdet registreret naturtyper omfattet af Natur-
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beskyttelseslovens § 3 idet området er registreret som beskyttet hede.
Hele området er med tidligere lokalplan 15-21 overgået fra landzone til
byzone i marts 1991, og bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3
om, at der ikke må foretages tilstandsændringer på beskyttede naturtyper,
gælder således kun for tilstandsændringer til landbrugsformål.
Naturtyper, der kan være opstået senere end 1991 er dog fuldt omfattet af
den generelle beskyttelse.
Vejloven
Vejen udlægges som privat fællesvej.
Interne fordelingsveje etableres udfra områdets midte således at der som
udgangspunkt ikke forekommer afgrænsende veje i langs skel mod de tilstødende naturområde. Se kort bilag 5.
Tilkørsel til matriklen vil ske fra Vesterhavsgade nord for matriklen. Parkering afvikles på matriklerne og udføres ligesom indkørsler i græsarmering.
Museumsloven
Måtte man under gravearbejdet støde på arkæologiske fund skal gravearbejdet straks standses og Thisted Museum underrettes, jf. museumslovens
§ 2 6-27.

Miljøforhold
Grundvand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af drikkevandsinteresser
Jordforurening
Der er på området nord for Bredkjær Rende dokumenteret jordforurening
og området er derfor kortlagt på vidensviveau 2 (V2) efter jordforureningsloven. Det kan således med stor sikkerhed fastlægges at dette område er
forurenet. Området får ingen anvendelse i lokalplanen

Planudsnit:
Område nord for Bredkær Rende
med kortlagt jordforurening.

Støjforhold
Der er ikke kortlagt støjforhold for området, eller registreret støj fra
nærtliggende erhverv.
Der forventes dog specielt i sommerhalvåret vejstøj fra Kystvejen der
gennemskærer området mod øst. I lokalplanen udlægges et areal mellem Kystvejen og de nordøstliggende matrikler frem til tilkørselsvejen fra
Vesterhavsgade til etablering af en støjvold.
Renovation
Der skal ske tilslutning til kommunal renovationsordning i henhold til Affaldsregulativ for husholdninger i Thisted Kommune.

Forsyning
Kloakering.
I Thisted Kommunes Spildevandsplan er området udlagt som kommende
spildevandskloakeret område. Spildevandet skal tilsluttes Thisted Spildevand A/S ledningsnet for spildevand. Tag- og overﬂadevand skal nedsives
på hver grund. (aﬂedes lokalt)
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Aﬂedning af overﬂadevand fra kørebaner skal ledes til nedgravet rørbassin
placeret på fællesareal, hvorfra der etableres faskiner til nedsivning indenfor lokalplanområdet, såfremt belægninger ikke etableres i vandgennemtrængelige materialer, som f.eks. grus, græsarmering el. lign.
Vand og el.
Ny bebyggelse skal tilsluttes Vorupør vandværk samt kollektiv elforsyning.
Varmeforsyning.
Området er ikke omfattet af forsyningspligt til fjernvarme idet området ligger
udenfor det nuværende forsyningsområde.
Der forventes dog etableret fjernvarmeforsyning til området.

Miljøvurdering
Thisted Kommune har foretaget en screening i henhold til „Lov om miljøvurdering af planer og programmer“ (LBK nr. 936 af 24.09.2009) og vurderet,
at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en
miljøvurdering. Dette begrundes med:
- At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
- At planen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet og det
omgivende landskab.
- At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens Bilag 3 og 4.
- At planen ikke er omfattet af internationale naturbeskyttelses områder.
Denne afgørelse bekendtgøres samtidig med fremlæggelse af planforslaget. I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan afgørelsen påklages,
for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er Miljøministeren og
enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende
foreninger og organisationer.
Klage over afgørelsen skal være indgivet skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af planforslagene.

Tilladelser fra andre myndigheder
Udnyttelsen af denne lokalplans bestemmelser kræver ikke tilladelse fra
andre myndigheder end Thisted Kommune.

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 jordarbejde påbegyndes. Det kan feks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan
være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker
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det pågældende område.

Nærværende lokalplan erstatter lokalplan 15-21 der udlægger området
til 72 ferielboliger med to tilhørende
idrætshaller, resturant og udendørs
idrætsanlæg.
Området er således allerrede beliggende i byzonen og plandisponeret
for byggeri.
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Thisted Kommune, Lokalplan nr. 13-003 Boligområde Vesterhavsgade, Vorupør..
I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj
2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål:
1.1

at sikre etablering af et nyt område i Nørre Vorupør til helårsboliger.

1.2
at fastlægge nærmere bestemmelser med hensyn til områdets udformning af bebyggelse, vejføring og rekreative områder.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonestatus
2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på bilag 1.
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:
Vorupør, Hundborg
Matrikkel nr.: 32bæ
samt alle parceller, der efter den 28.04.2015 udstykkes fra ovennævnte
ejendomme inden for lokalplanens område.
2.2 Opdeling i delområder
Lokalplanafgrænsningen er ikke opdelt i delområder.
Området, beliggende vest for Kystvejen, udlægges til grundudstykning til
helårsboliger.

2.3 Zoneforhold
Området ligger i byzonen og forbliver i byzonen. Området overgik til byzone
med vedtagelsen af lokalplan 15-21, marts 1991.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1 Anvendelse
Det på kortbilag 1 viste område må kun anvendes til boligformål efter udmatrikulering iht. retningslinjerne vist på kortbilag 3.
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§ 4 Udstykning
4.1 Udstykning
Delområde 1 udstykkes i matriker i størrelser af 1100-1500m² efter principper vist på kortbilag 3. Enkelte matrikler kan som følge af udstykningsprincippet udstykkes mindre arealmæssigt.

Vejledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der omfattes af lokalplanen.

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering

Tekst i kursiv har til formål at forklare
og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og derfor ikke
bindende.

5.2 Højde og etager
Bygningshøjder må maksimalt være 6,5 meter målt fra det naturlige terræn.
Der må ikke opføres bygninger i mere end 1½ etageplan.

For bebyggelse, der er opført som
lavenergibebyggelse, har kommunalbestyrelsen pligt til at dispensere fra
lokalplanbestemmelser, der fastsætter krav om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse
(§ 19, stk. 4). En sådan dispensation
gives uden naboorientering (§ 20,
stk. 2. nr. 3.
Ved lavenergibebyggelse forstås
bebyggelse, der på tidspunktet for
ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der
er fastsat i bygningsreglementet (§
21a).
Paragraf-henvisningerne ovenfor er
til Planloven.

5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten for hver matrikel må ikke overstige 20%

5.3 Terrænregulering
I forbindelse med opførelse af bebyggelse må der ske terrænregulering op
til + 0,5 meter uden godkendelse af Thisted Kommune.
Hvor grundvandstanden giver anledning til problemer kan terræn således
reguleres udover 0,5 meter efter forudgående godkendelse af Thisted
Kommune.

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden
6.1 Ydervægge
Bygningerne skal opføres i rene og primært ubehandlede naturmaterialer som
tegl, træ, zink eller pudset overﬂade. Malerbehandling af træoverﬂader skal
fremstå i mørk grå eller sort overﬂade.
6.2 Tage
Tagﬂader udføres i tagpap, zink eller grå/gråsort tegl eller sedum.
Der må ikke anvendes glaseret tegl eller andre blanke og reﬂekterende overﬂader. Zinktage skal udføres i forpatineret zink.
6.3 Solceller
Der må placeres solceller på taget men ikke som fritliggende anlæg.

§ 7 Ubebyggede arealer
7.1 Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke ﬁnde sted nærmere skel end 1,0 m. Der må ikke foretages
terrænreguleringer på mere end + 0,5 m i forhold til færdigreguleret terræn.
7.2 Ubebyggede arealer
Til reduktion af vejstøj fra kystvejen etableres der en jordvold mellem de første
matrikler mod øst og Kystvejen, samt mod den nordøstlige del af Vesterhavsgade indtil ankomstvejen til området.
Støjvolden etableres i maks 8 meters bredde og maks højde på 4 meter. Den
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endelige højde tilpasses og fastlægges efter beregning forud for udmatrikulering. Se kortbilag 4 og 5.
Der etableres linjer af levende hegn i danske hjemmehørende arter stedvist
langs veje eller skel. Se bilag 6.

7.3 Eksisterende beplantning.
Det eksisterende beplantningsbælte i midten af området og vandløbet
Bredkjær rende der bibeholdes uændret. Området nord for Bredkær Rende
bibeholdes uændret, Ligeledes vil stiforbindelser over Bredkjær rende til
eksisterende stier og veje blive bibeholdt.
To forhøjninger på grunden bibeholdes som rekreativt udsigtspunkter
Det fredede hedeareal i områdets sydvestlige ende bliver bibeholdt også uændret.
I grønne kiler og områdets naturlige forhøjninger etableres områdets rekreative
arealer, kvarters legeplads o.lign. I materialer og udformning således, at disse
arealer falder i et med den omgivende natur.

Udmatrikulering
Boligmatrikler udstykkes efter retningslinjerne anvist på kort bilag 3.
Der tillades justeringer af de enkelte
matriklers størrelser og form ved udstykningen ligesom justeringer af interne vejføring tillades.

Generelt skal området i størst muligt
omfang fremstå i sin nuværende naturlige beplantning.Ubebyggede arealer skal således henligge som uberørt
natur.

7.3 Hegning
Der etableres linjer af hegn i den for stedet naturligt forekomne beplantning
stedvist langs veje eller skel som angivet på kortbilag 6.
Der må kun etableres levende hegn.
Arealer må ikke beplantes eller tilsås med plænegræs, der må ikke anlægges
blomsterbede og der må ikke etableres hegn, ud over på et til boligen naturligt
tilhørende mindre privat opholdsareal.

§ 8 Vej-, sti- og parkeringsforhold
8.1 Veje og stier
Vejadgang til området skal ske fra Vesterhavsgade. Vejen udlægges i en
bredde af 10m.
Interne veje udlægges efter principperne vist på kortbilag 3 i vejudlæg med
6 meters kørebane i et samlet vejudlæg på 10 meter.
Kørebane kan etableres i asfalt med overﬂade i stenmateriale, grusvej eller
i betonstensbelægning.
Der etableres vendepladser efter gældende retningslinjer for afhentning af
dagsrenovation.
Stier udlægges i grus, græsarmering eller som trædestier i 2meters bredde.
8.2 parkering
Der etableres minimum 1 stk. parkeringsplads for hver matrikel, parkering
etableres på egen grund.
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§ 9 Tekniske anlæg
Kortbilag 4 og 5 viser lokalplanområdets ubebyggede arealer.

9.1 Kollektiv varmeforsyning
Der er fjernvarmepligt i området for nye bebyggelser, der ikke opføres som
lavenergiklasse byggeri og derfor, jfr. gældende bygningsreglement, kan
fritaget herfor.
9.2 Ledninger, kabler m.v.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn
9.3 Kloakering
Området spildevandskloarkeres og tilsluttes Thisted Spildevand A/S ledningsnet.
Regn og overﬂadevand nedsives på egen grund. Overﬂadevand fra kørebaner skal nedsives i faskiner, evt. via bassin til sikring mod overløb.

§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
10.1 Kollektiv varmeforsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning hvis byggeriet ikke
kan betegnes som lavenergiklasse byggeri.
Støjvolden mod Kystvejen frem til tilkørselsvejen fra Vesterhavsgade
etableres inden byggeri påbegyndes i området.

§ 11 Grundejerforening
§ 11 Grundejerforening
11.1 Medlemspligt
Der skal oprettes en eller ﬂere grundejerforeninger med medlemspligt for
samtlige ejere inden for lokalplanens område.
11.2 Grundejerforeningerne skal efter krav fra Thisted Byråd optage medlemmer/grundejerforeninger og/eller sammenslutte sig med en eller ﬂere
bestående grundejerforeninger for tilgrænsede områder.
11.3 Grundejerforeningerne skal oprettes, senest når Thisted Byråd kræver
det.
11.4 Grundejerforeningerne skal forestå drift af de i § 7 nævnte fællesarealer og fællesanlæg, og de i § 8 nævnte boligveje, som udlægges som privat
fællesveje og stier.
11.5 Grundejerforeningerne skal iøvrigt udføre de opgaver som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.6 Grundejerforeningerne skal varetage medlemmernes interesse af
enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens
område.
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11.7 Grundejerforeningerne er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler,
der er nødvendig for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.
11.8 Grundejerforeningerne er pligtige til at tage skøde på de i § 7 og § 8
nævnte fællesarealer og de nævnte boligveje og stier.
11.9 Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes
af Thisted Kommunalbestyrelse.
11.10 Thisted Kommune foranlediger at grundejerforeningerne bliver oprettet.

§ 12 Lokalplan og byplanvedtægt

Forsyningspligten reguleres af til retningslinjerne for lavenergiklasse byggeri anvist i det bygningsreglement
der er gældende på bygningens opførelses tidspunkt.

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 15-21 af marts 1991.

§ 13 Retsvirkninger
Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan
foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens §
17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring
af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan
fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet,
kan der eventuelt efter planlovens § 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte
en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 2. juni 2015 og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest intil2. juni 2016.
Lokalplanens retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der
er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser (planlovens § 18).
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der
er indeholdt i planen.
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Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan.
Dispensation kan kun gives efter skriftlig orientering af naboer mﬂ., medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig
betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutninger efter planlovens § 3, eller en aftale
med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med Miljøministerens, henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke.
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Lokalplanområdet
32bæ

200m

Bilag 1
Matrikelkort

Husk: data er vejledende.©Thisted Kommune/GST

Lokalplanområde
Højdekurver

200m

Bilag 2
Højdekurver

Husk: data er vejledende.©Thisted Kommune/GST

Bilag 3
Matrikel inddeling

Bilag 3

Signaturforklaring:
Område afgrænsning
Matrikelopdeling

Bilag 4
Natur og
fællesområder

Bilag 5

Signaturforklaring:
Område afgrænsning
Matrikelopdeling
Beplantningsbælte
Sti
Fredet og rekreativt område
Støjvold

Bilag 6

Sti

Vestrehavsgade

Støjvold
Træbevoksning

Udsigt
Klitfredning

Udsigt

Støjvold

Kystvejen

Bilag 5
Helhedsplan

Bredkær rende

Bilag 6
Beplantning
Liste over danske hjemmehørende træer og buske
Dansk navn
Blågrøn rose

Latinsk navn
Rosa dumalis

Maks. Højde
2

Fjeldribs
Hunderose

Ribes alpinum
Rosa canina

2
2

Klitrose
Slåen

Rosa pimpinellifolia
Prunus spinosa

2
2

Æblerose
Havtorn

Rosa rubiginosa
Hippophaë rhamnoides

2
3

Rød kornel
Alm. hyld

Cornus sanguinea
Sambucus nigra

4
5

Benved
Hassel

Euonymus europaeus
Córylus avellána

5
5

Kvalkved
Skovabild

Viburnum opulus
Malus sylvestris

5
5

Tørst
Vrietorn

Frangula alnus
Rhamnus cathartica

6
8

Alm. hvidtjørn
Røn

Crataegus laevigata
Sorbus aucuparia

10
10

Engriflet hvidtjørn Crataegus monogyna
Fuglekirsebær
Prunus avium

20
20

Seljerøn
Skovfyr

Sorbus intermédia
Pinus sylvestris

20
20

Spidsløn
Avnbøg

Acer platanoides
Carpinus betulus

20
25

Rødel
Stilkeg

Alnus glutinosa
Quercus robur

25
25

Vintereg
Dunbirk

Quercus petraea
Betula pubescens

25
30

Småbladet lind
Storbladet lind

Tilia cordata
Tilia platyphyllus

30
30

Vortebirk
Ask

Betula pendula
Fraxinus excelsior

30
40

Bøg

Fagus sylvatica

40

Husk, at det er det vigtigt, at planterne/frøene er af dansk oprindelse.

