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Læsevejledning til lokalplanen
På de følgende to sider beskrives processen for lokal-
planens udarbejdelse og retsvirkninger.
Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskri-
ver baggrunden og formålet med lokalplanlægningen.

Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold 
til kommuneplanen og den øvrige planlægning for om-
rådet.

Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst 
kortbilag.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige 
fysiske forhold inden for lokalplanens område. 

En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, 
hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og 
stisystem skal udformes, hvordan bebyggelsen skal 
placeres og udformes, hvor meget der må bygges, 
hvordan friarealerne skal disponeres og en lang række 
andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller min-
dre detaljeret.

Hvorfor udarbejdes en lokalplan?
I Lov om planlægning er det bestemt, at der skal ud-
arbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at 
sikre kommuneplanenes virkeliggørelse, og når man 
ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbej-
der. Hensigten er, at disse dispositioner får en hen-
sigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden 
planlægning og eksisterende bebyggelse. 

Det er en forudsætning at lokalplanen skal være i 
overensstemmelse med kommuneplanen og til tider 
udarbejdes der samtidig med lokalplanen et tillæg til 
kommuneplanen. Er det tilfældet vil det fremgå i lo-
kalplanen.

Hvordan behandles en lokalplan?
En lokalplan skal behandles efter Lov om planlægning. 
Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen 
og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter 
indsigelsesfristens udløb skal Byrådet tage endelig 
stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser 
og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse 
kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er 
endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, 
og herefter er lokalplanen bindende for grundejere in-
den for området.

MULIGHEDER VED LOKALPLANFORSLAGET

Offentlig fremlæggelse
Lokalplanforslaget er fremlagt som forslag for offent-
ligheden i 8 uger i tidsrummet fra 03.07-2013 til og 
med d. 28.08.2013.

I den periode har borgerne mulighed for at komme 
med bemærkninger, indsigelser eller forslag til æn-
dringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer 
Byrådet i hvilken udstrækning, man vil imødekomme 
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter 
kan planen vedtages endeligt.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har efter scree-
ning af lokalplanforslaget vurderet at lokalplanforsla-
get ikke skal miljøvurderes. 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Skriftlig klage skal indsendes til Vesthimmerlands 
Kommune senest den 31.07.2013. Se vejledning hertil 
under afsnittet ”muligheder ved endelig vedtagelse af 
lokalplanen”.

LÆSEVEJLEDNING
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MULIGHEDER VED ENDELIG VEDTAGELSE AF LO-
KALPLANEN

Klageadgang
Når en lokalplan og en evt. tilhørende miljørapport er
endeligt vedtaget, kan du klage til Natur- og Miljøkla-
genævnet, hvis du mener, at der er truffet beslutnin-
ger i strid med lovgivningen. Det betyder, at du kan
klage over retlige spørgsmål.

Retlige spørgsmål er bl.a.:
Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med
Planlovens procedureregler om borgerinddragelse.
- Om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og
kommuneplan.
- Om Planloven og kommuneplanen er fortolket kor-
rekt.
- Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt.
- Om almindelige forvaltningsretlige regler vedr. ha-
bilitet, partshøring, og ligebehandling m.m. er fulgt.
- Om kommunens afgørelse af, om lokalplanen er om-
fattet af kravet om miljøvurdering af planen er kor-
rekt.

Klager over en afgørelse har normalt ikke opsættende
virkning, en udnyttelse sker på eget ansvar, da Natur- 
og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Skriftlig klage skal indsendes til:
Vesthimmerlands Kommune på post@vesthimmer-
land.dk eller Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Kom-
munen videresender klagen til nævnet sammen med 
den afgørelse, der er klaget over, det materiale der 
er indgået i sagens bedømmelse og kommunens be-
mærkninger til sagen.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag 
afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter den er af-
sendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, reg-
nes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste kla-
gedag slutter ved kontortids ophør, som er kl. 15.00 
mandag, tirsdag og onsdag, kl. 17 om torsdagen og 
kl. 12.30 om fredagen. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.

Nævnet opkræver et klagegebyr. Nævnet sender en 
opkrævning. Gebyrets størrelse kan ses på nævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, 
hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, el-
ler klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er 

omfattet af nævnets kompetence.

Ønskes et spørgsmål prøvet ved domstolene, skal sag
anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendt-
gørelse af planen.

Lokalplanens varige retsvirkninger
Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt 
vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalpla-
nens område ifølge § 18 i Lov om planlægning kun 
udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens be-
stemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke 
krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt 
i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsent-
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dis-
pensationen ikke er i strid med principperne i planen. 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres efter en ny lokalplan.

Efter § 47 i Lov om planlægning kan der foretages 
ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder 
over ejendomme, når det er af væsentlig betydning 
for lokalplanens virkeliggørelse.

Private tilstandsservitutter der beskrives i lokalplanen, 
der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges (bort-
falder) af planen.

LÆSEVEJLEDNING
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INDLEDNING

Denne lokalplan tilvejebringes for at sikre en 
harmonisk og afbalanceret modernisering af fri-
tidshusene ved golfområdet i Gatten.

For området gælder siden 2001 Lokalplan nr. 
100, Farsø Kommune, der også omfatter golfba-
nerne og centerområdet med hotel og golfklub
samt delområde for helårsboliger ved Sjørup Sø.

Nærværende lokalplan nr. 1031 omhandler så-
ledes kun de 2 fritidshusområder i daglig tale 
kaldet ”Slangen” og ”Klyngen”.

Tidligere lokalplaner
Siden etableringen af golfområdet i 1979 har 
der været udarbejdet 3 lokalplaner for det sam-
lede område. 
Ved den seneste plan fra år 2001 er der skabt 
nogen usikkerhed omkring byggemulighederne 
på fritidshusgrundene. 
Det skyldes primært, at antallet af kortbilag for 
bebyggelse af grundene er blevet reduceret og 
erstattet af tekstbestemmelser. 
Disse bestemmelser har vist sig utilstrækkelige 
som administrationsgrundlag, bl.a. fordi grun-
dene har forskellig form og størrelse. 

REDEGØRELSE
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Anvendelsen af bebyggelsesprocenter og begre-
bet ”fag” om husenes størrelse og længde har 
vist sig uhensigtsmæssig og upræcis til regu-
lering af byggemulighederne på de forskellige 
grunde.

Disse regler erstattes nu med et entydigt byg-
gefelt og et tværprofi l med fastlagte maksi-
mummål i centimeter for hver enkelt grundtype.

Lokalplanens formål 
Med den nye plan tydeliggøres og justeres reg-
lerne for vedligeholdelse, renovering og udvi-
delse af fritidshusene med tilhørende udhuse.
  
Eksempelvis er ønsket om mere plads i udhuse 
til  golfbiler blevet et generelt behov som ønskes 
imødekommet i en ny lokalplan. 

Siden områdets etablering har behovene udvik-
let sig, og derfor er det ønskeligt med en rimelig 
mulighed for at skabe afbalancerede løsninger, 
der ikke ødelægger områdets kvaliteter.  

Med denne lokalplan åbnes således mulighed for 
etablering af op til 2 udhuse på hver grund, så-
ledes det ene udhus kan indrettes som garage 
for en golfbil. Placeringsmulighederne reguleres 
af brandhensyn.

I vejledningen (side 12-34) til denne lokalplan 
vises hvilke muligheder og begrænsninger, der 
er på de enkelte grundtyper i området.

De enkelte grunde skal stadig rumme mulighed 
for parkering af 2 personbiler. 

REDEGØRELSE

For hver enkelt grundtype er nu fastlagt størrelse og 
beliggenhed af byggefelter med fastlagte afstande til 
skel mod vej og naboer mv.
Husene og udhusene skal til enhver tid kunne rummes 
indenfor de fastlagte tværprofi ler.  

Eksempel på uheldigt opført carport et sted i området.

Eksempel på uheldigt opført ekstra udhus.
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LOKALPLANENS OMRÅDE OG INDHOLD

Lokalplanområdet består stadig af to hovedom-
råder, ”Slangen” mod vest og ”Klyngen” mod 
øst. Begge områder er udlagt til ”sommerhus-
område” og reguleres efter de til enhver tid gæl-
dende regler for sommerhuse i bygningsregle-
mentet og bestemmelserne i denne lokalplan.

Slangen består af 2 delområder A og D. Del-
område D indeholder et oprindeligt sommerhus 
uden relationer til Slangen, men også beliggen-
de i Kommuneplanens ”Sommerhusområde”. 
Derfor hører sommerhuset fortsat hjemme i 
denne lokalplan. 
For delområde D fastlægges ikke særligt detal-
jerede bestemmelser for det bygningsmæssige 
ydre mv. Huset behøver ikke at være et A-hus 
og bebyggelsesprocenten fastsættes til 10 for 
grunden. For dette hus gælder ikke bestemmel-
serne om farver og udhuse mv.

Klyngen består også af 2 delområder B og C. 
Delområde B indeholder A-huse på rektangulæ-
re grunde, og bestemmelserne er identiske med 
bestemmelserne for delområde A.

Delområde C indeholder et oprindeligt sommer-
hus, der ikke er et A-hus. På denne grund kan 
fortsat opretholdes 1 traditionelt sommerhus 
med det nuværende udseende. 
Opstår der ønske om at bygge nyt på denne 
grund, skal nye huse være A-huse og placeres 
som vist på Lokalplanens Bilag nr. 10. 

A-husene
Golfområdet ved Gatten er enestående i dansk 
planlægning. Det er en af de først gennemførte 
planer for at vende turismen bort fra kysterne 
og lede aktiviteterne ind i landet, og bygge op-
levelserne på andet end strand og hav. 

REDEGØRELSE
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Med brugen af A-husene skabtes en enkel men 
også arkitektonisk stærk og karakterfuld bebyg-
gelse til ferie- og fritidsformål. 

Denne lokalplan er meget tro over for de prin-
cipper, herunder den farveholdning, der i sin tid 
blev lagt til grund for planlægningen af dette 
område. 

Det er vurderingen at det både er fornuftigt og 
økonomisk fordelagtigt at fastholde de oprinde-
lige former, farver og principper.

Det har ikke været målet, at denne lokalplan 
skulle blive en ”bevaringsplan”, men når eksem-
pelvis store solfangeranlæg på tagene ikke til-
lades er det fordi, det vil ændre områdets ka-
rakter og harmoni på en uønsket måde. Både 
oplevet inde i bebyggelsen men også oplevet fra 
landskabet.

Når der gives mulighed for at fl ere kan udvide 
deres sommehus eller bygge fl ere udhuse er det 
et udtryk for, at det skønnes, at sådanne æn-
dringer kan ske, uden at det bryder med karak-
teren af området. Samtidig styrker det områdets 
funktion og værdi som et tidssvarende område 
for mennesker med interesse for golfspillet.

Ubebyggede arealer
Intentionen med området har været og er, at 
man som sommerhusejer ikke skal bruge tid på 
at klippe græs og hække, feje fl iser mv., men 
kan slappe af og spille golf.
Disse principper strammes op i denne lokalplan.

Grunden og den tilstødende vejrabat skal i 
princippet henligge i klippet græs. Det er ikke 

REDEGØRELSE

nødvendigt at markere skel mod veje og fælles-
arealer, men det kan gøres med buske og lave 
planter.

I forlængelse af byggefeltet kan der efter nær-
mere regler anlægges terrasser eller befæstes 
til ophold eksempelvis med træmaterialer, fl iser 
og græsarmeringssten.

Belægninger ud over dette, f.eks. til parkering, 
må kun udføres med ”græsarmeringssten” af en 
type, så karakteren af græsplæne opretholdes. 
Ellers - parkeres og køres der på græs.

Løvfældende beplantning i skel skal i princippet 
fortsat være små sirbuske (snebær, ribes, ribs, 
spiræa, snedrivebusk, sommerfuglebusk, forsy-
thia mv.) og ikke egentlige hækplanter. 

Beplantning i skel må ikke klippes som hæk. Sir-
buske forynges og vedligeholdes ved, at man 
fjerner de ældste grene ved roden, hvorefter 
nye, lige skud, bryder frem.

Egentlige haver = ”prydhaver” og køkkenhaver 
hører ikke hjemme i et fritidsområde af denne 
type og bør derfor heller ikke anlægges.

Vejledning
Lokalplanen indeholder foruden denne redegø-
relse og selve lokalplanbestemmelserne en vej-
ledning eller ”manual” for ejere og brugere af 
sommerhusene. I denne gives gode eksempler 
på de fl este løsninger omkring bygningsstørrel-
ser, udhuse og disponering af bygningerne på 
grunden.

Vejledningen starter på side 12 i denne lokal-
plan. 

Den markante grænse mellem bebyggelse (by) og friareal (land) langs sydvestsiden af Slangen
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ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN-
LÆGNING

Lokalplanen inddrager ikke andre myndigheder.

Kommuneplan 2009
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplanram-
me 103.S.1, der udlægger området til sommer-
husområde med fritidshuse og golfbane. 

I forbindelse med denne lokalplan tilvejebrin-
ges et tillæg til kommuneplanen, der udlæg-
ger sommerhusområderne ved Golfsvinget i 2 
selvstændige lokalplanrammer 103.S.2 (kaldet 
”Klyngen”) og 103.S.3 (kaldet ”Slangen”) - og 
udtages således af den oprindelige lokalplan-
ramme 103.S.1.

Den eksisterende lokalplan
Den gældende Lokalplan nr. 100 blev tilveje-
bragt i 2001 som afl øser for Lokalplan nr. 83, 
der regulerede de samme forhold.

De foregående lokalplaner har haft til opgave at 
styre etableringen og udbygningen af regionens 
største indlands fritidsområde. Lokalplanerne 
har ikke indeholdt større ændringer for de to fri-
tidshusområder, men har mest drejet sig om ud-
bygningen af fællesfaciliteterne med hotel mv.

Ved den endelige vedtagelse af nærværende lo-
kalplan afl yses Lokalplan nr. 100 for de samme 
områder nemlig delområde A og B i Lokalplan 
nr. 100.

El-, vand- og varmeforsyning
Elforsyning
Lokalplanområdet forsynes med el fra offentligt 
forsyningsselskab (HEF).
 
Vandforsyning
Lokalplanområdet er forsynet fra det offentlige 
vandværk i Gatten.

Varmeforsyning
Delområde A, B, C og D er ikke tilsluttet kollek-
tiv varmeforsyning. Bygningerne opvarmes med 
elvarme.

Spildevandsplanen
Lokalplanens områder er beliggende inden for 
kommunens kloakopland og er tilsluttet offentlig 
kloak.

Miljøforhold   
Jordforurening
Der er ikke inden for lokalplanområdets area-
ler kendskab til forurening, som er kortlagt på 
vidensniveau 1 eller 2 i henhold til Jordforure-
ningsloven.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægs-
arbejde i øvrigt konstateres ukendt forurening 
skal arbejdet standses og kommunen oriente-
res. 

Ejer og bruger af et areal skal, inden anvendel-
sen ændres til bolig, sikre sig, at de øverste 50 
cm. jord på ubebyggede arealer er uforurenede  
eller befæstede.

Landbrugsloven
Der er ingen dele af lokalplanområdet, hvorpå 
der hviler landbrugspligt.

Zoneforhold 
Lokalplanens område er beliggende i sommer-
husområde og forbliver i sommerhusområde ef-
ter den endelige vedtagelse og offentliggørelse 
af planen.

Museumsloven
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægs-
arbejder eller jordarbejde i øvrigt fremkommer 
spor af fortidsminder, oldsager og lignende, skal 
arbejdet i følge Museumslovens § 27 straks 
standses og Vesthimmerlands Museum tilkaldes 
for besigtigelse.

REDEGØRELSE
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REDEGØRELSE

Bestemmelserne om bygningsmæssige forhold, 
herunder udhuse, der indeholdes i deklaratio-
nenes paragraffer 5, 6 og 7, optages i denne 
lokalplan.

Naturbeskyttelsesloven
Beskyttet natur (Bilag 1, side 11)
Der er fl ere beskyttede naturtyper inden for det 
lokalplanlagte områdes friarealer.

Der er beskyttede søer, moser, en eng og vand-
løb. Nogle af søerne er kunstigt gravede, men 
opfylder i dag kriterierne for at være beskyttede 
søer.

Gatten Bæk er et beskyttet vandløb, og de to 
grøfter ved Sjørup Søvej er også udpeget som 
beskyttede vandløb. 

Det er vurderet at planen ikke får konsekvenser 
for et Natura2000 område og at bilag IV-arter 
ikke bliver påvirkede.

Enhver form for tilstandsændring af beskyttede 
naturtyper kræver forudgående dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og 
programmer §3 stk. 2 og bilag nr. 2 er der fore-
taget miljøscreening af nærværende lokalplan 
samt kommuneplantillæg. 

Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkelig-
gørelsen af planerne vil give sandsynlige væ-
sentlige virkninger på miljøet. I så fald skal pla-
nerne miljøvurderes. 

Vesthimmerlands Kommune har på dette grund-
lag vurderet at planen, der erstatter en tilsva-
rende lokalplan ikke må forventes at få en væ-
sentlig indvirkning på miljøet og derfor skal der 
ikke foretages en miljøvurdering.

Tinglyste deklarationer
Den under 8. september 1980 af akvokat Erik 
Overgaard/Flexplan tinglyste deklaration vedr. 
en række kloak- og bebyggelsesmæssige for-
hold erstattes af en ny deklaration, der alene 
omhandler de tekniske anlæg.
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De efterfølgende sider 13 - 31 skal opfattes som er en hjælp til at 
forstå redegørelsen og lokalplanbestemmelserne. 
I enkelte tilfælde kan siderne muligvis også virke som inspiration 
til gode løsninger. 

Vær opmærksom på, at ved ansøgning om byggetilladelse skal 
der medsendes erklæring fra Landinspektør vedr. skelforhold. Det 
kan være et måleblad med angivelse af bygning i forhold til skel 
eller en attest med retvisende skel. Dette gøres for at sikre, at al 
bebyggelse placeres korrekt på de relativt små byggegrunde.

INDHOLD

Grundens anvendelse og disponering Type 1    side 13

Grundens anvendelse og disponering Type 2    side 14

Grundens anvendelse og disponering Type 3    side 15

Vejskel og vejareal samt befæstelse af overkørsler      side 16

De interne veje og vendepladser      side 17

Illustration af eksempel på vejrabat i græsarmering side 18

Beplantninger i skel og på grunden    side 19

Farver på bygningsdele og på hegn    side 20

Tagvinduer og glasarealer       side 21

Tekniske anlæg, varmepumper og paraboler    side 22

Afskærmning ved terrasser    side 23

Udhuse, typer og størrelser     side 24

Udhuse,  type som garage til golfbil     side 25

Udhuse, typer som garage til sammenbygning  side 26

Udhuse, Lille type med varmepumpe indbygget  side 27

Byggemuligheder på Grund Type 1   side 28

Byggemuligheder på Grund Type 2     side 29

Byggemuligheder på Grund Type 3   side 30

Byggeregler og beregning af bebyggelsesprocent   side 31
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Vejarealet går helt ind til skel-
let og omfatter således også 
det græsareal, der ligger foran 
grunden.

Kørebanekanten er altså ikke 
det samme som vejskellet.

Eksempel på ulovlig og uskøn betonbelægning på vej-
arealet

GRUNDBEGREBER, VEJAREAL OG VEJSKEL

I lokalplanen anvendes en række begreber som 
vejareal, vejudlæg, kørebaneareal og skelbe-
plantning mv.

Alle grunde i området har et skel mod den 
adgangsgivende vej eller vendeplads. Enhver 
grund skal have en vejadgang og en vejret (ret 
til at bruge den tilgrænsende vej) for at være 
lovlig.

I fritidshusområderne i Gatten er vejskellet, der 
ofte er den korte side i grunden, ikke markeret 
særligt tydeligt. Det kan fi ndes på matrikelkor-
tet, men på dette kort er kørebanearealet ikke 
vist, og hvad gør man så?

Ved vejskel og naboskel står et sæt målerskabe 
på kørebanearealet og inde på grundens areal 
står ofte en skelbrønd.

Selve skelpunktet er markeret med et jernrør. 
Kan man fi nde to af disse, kan man fastlægge 
skellet mellem grunden og vejen præcist.

Fra vejskel er der over alt i området en (va-
rierende) afstand til kørebanekanten. Det 
græsareal, der er mellem kørebanekanten og 
vejskel hører således til VEJEN og vejarealet og 
ikke til den enkelte grund. 

Når det fl ere steder ses, at ejere lægger fl iser 
hel ud til kørebanekanten, kan det skyldes, at 
man forveksler VEJSKEL med KØREBANEKANT.

Det skal præciseres, at det ikke er lovligt (uden 
særlig tilladelse) at lægge fl iser og andet på 
vejarealet foran sin grund. Heller ikke at etab-
lere bede og plante træer og buske på vejarea-
let.

Med denne lokalplan åbnes der mulighed for, 
at ejere, efter individuel ansøgning, kan få til-
ladelse til at befæste vejrabatten ud for deres 
grund med GRÆSARMERINGSSTEN. 

Det henstilles i denne forbindelse, at der også 
benyttes græsarmeringssten på den private 
grund, så der skabes en smuk og harmonisk 
helhed i forhold til omgivelserne.
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Eksempler på anvendelse af græsarmeringssten på 
vejarealet som overkørsler og belægning på private 
grunde.

VEJENES BELÆGNING OG GRÆSRABATTER
Intentionerne omkring fritidshusområdet har 
været at skabe et meget afslappet og enkelt 
udtryk med ganske få elementer. 

Vejene, der i dag glider ind mellem husene som 
smalle asfaltbånd, er enkle og smalle. Græsra-
batterne glider umarkeret over i grundene, der 
også henligger i græs.

Det har aldrig været meningen, at græsra-
batterne skulle brydes af et bredt udvalg af 
betonvarekatalogernes fl iseprodukter, enkelte 
steder suppleret med stedsegrønne planter. Det 
hører ikke hjemme i et fritidshusområde, men 
er stiltræk fra villakvarteret, hvor stort slid 
og tæt trafi k nødvendiggør sådanne bastante 
løsninger.

Med lokalplanen åbnes der mulighed for at 
ansøge grundejerforeningen om tilladelse til 
at forstærke græsrabatten på vejarealet ind til 
grunden (vejskel) med ”græsarmeringssten”. 
Det kan blive aktuelt, hvis man konstaterer, at 
brugen af huset medfører nedslidning af græs-
tæppet.
Græsarmeringssten sikrer det kontinuerlige for-
løb af græsbåndet langs vejene, og det fasthol-
der områdets uformelle og rekreative karakter.
 
Græsarmeringen kan uden problem føres helt 
ind på grunden og også erstatte fl isearealer 
her. 

Med græsarmeringssten slipper man også for 
sidenhen at skulle brænde græs og ukrudt i 
fugerne væk.
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De privat etablerede betonstensbelagte indkørsler og anlagte bede ”privatiserer” vejarealet og tilfører området en 
uønsket ”bymæssighed” der spolerer og bryder det smukke vejforløb med græsrabatter.  

Ved hjælp af græsarmeringssten genskabes den oprindelige, uformelle vejrabat i klippet græs. Vil man gøre det 
helt perfekt, videreføres græsarmeringsbelægningen inde på grunden.
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Herover: Eksempel på  smuk og uformel plantning af 
blomstrende buske (spiræa) i skel mod vejareal.

Herunder: Eksempel på anvendelse af nogle få buske 
til at markere skel og afskærme terrasseareal med. 
Buskene forekommer naturlige og bløder op på de 
mere bastante fl ader og former i området.

BEPLANTNINGER I SKEL
De planter, der er kostbare og som traditionelt 
anvendes på vore kirkegårde, er ikke nødven-
digvis de rette planter at anvende i et område 
med fritidshuse og golfbaner.

For at videreføre den afslappede og uformelle 
karakter, der er tiltænkt området, indskærpes 
bestemmelserne omkring plantning langs og i 
skel på grundene.
Der må ikke etableres egentlige hække i skel 
som rækker af planter, der skal klippes og som 
skal bruges til at markere et traditionelt nabo-
skel med.
Der må heller ikke anvendes stedsegrønne plan-
ter dog kan der plantes enkeltstående fyrretræ-
er.

Planter i skel må kun udgøres af sirbuske, der er 
træagtige løvfældende buske. Disse vedligehol-
des som regel ved, at man bortskærer de æld-
ste grene helt nede ved roden, hvorefter plan-
ten fornyes ved nye skud fra bunden.
 
Ved nogle sirbuske anbefales, at man med mel-
lemrun skærer planten helt i bund, hvorefter der 
hurtigt kommer nye friske skud og grene. Sir-
buske fås også som blomstrende buske og med 
farver og bær.

Sirbuske skal ikke være klippet inden Skt. Hans, 
og plejen af sirbuske er langt mere afslappet og 
uformel end pasning af traditionelle hækplanter 
eller stedsegrønne træer og buske, der tilmed 
er vanskelige at beskære.
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De oprindelige farveregler kan stadig anvendes til at 
skabe et moderne og tidløst fritidshus. 

Kombinationen af Grøn Umbra og svenskrød er også 
klassisk og smuk med god harmoni med naturen..

Hvide vinduer og døre skaber en for stor kontrast til 
det mørke hus og har stor fjernvirkning i forhold til de 
oprindelige intentioner om en afdæmpet fremtoning i 
området og må derfor ikke anvendes.

FARVER PÅ HUSE OG BYGNINGSDELE mv.
Den oprindelige plan indeholder et sæt enkle 
spilleregler for anvendelsen af farver på huse 
og bygningsdele. Formålet med disse bestem-
melser har været at sikre at området fremtræ-
der afdæmpet udadtil og harmonisk indadtil.

De senere år har fantasien fået frit spil nogle 
steder, medens opfattelsen af de fastlagte far-
ver viser sig at variere fra produkt til produkt.
Dette skal denne vejledning prøve at rette op 
på ved at gentage reglerne og fastlægge de til-
ladte farver mere præcist.

TAGE
Som tagbelægning kan anvendes matsorte 4 
fods bølgeplader eller sort tagpap med liste-
dækning uden refl ekterende glastilslag. Ind-
byrdes ensartethed mellem hus og udhus på 
samme ejendom bør tilstræbes.

GAVLE OG FASTE HEGN
Til træværk i gavle på huse og udhuse, herun-
der vindskeder samt faste hegn om terrasser 
må kun anvendes følgende farver:

Dodenkop, (Mahognibrun) som 
NCS-kode:  S 7020 - Y50R.

Grøn Umbra, (Chromoxidgrøn) som
NCS-kode:  S 8010 - G50Y.

Sort, som NCS-kode: S 9000-N.

Til spær - også i udhæng - kan tillige anvendes 
Svenskrød, NCS-kode: S 4550 - Y80R.

DØRE OG VINDUER kan gives samme farve 
som huset, men det anbefales at male dem 
med Svenskrød NCS-kode S 4550 - Y80R eller 
grå som NCS: S 6500-N.

Hegn omkring terrasser skal udvendigt gives 
samme farve som gavlen.

Kassetter om markiser skal males i samme 
farve  som gavlen.

Indvendigt i udhæng og vindfang kan man 
bruge en brækket hvid eller en lys grå for at 
skabe maksimal lysrefl ektion, men anvendelsen 
af ren hvid farve til facader, døre og vinduer er 
ikke tilladt.   
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Tagvinduer bør afstemmes indbyrdes i størrelse og 
placering.

Solfangere må kun etableres som et af de produkter, 
der er designet til at se ud som tagvinduer, har sam-
me format og som er udformet til at blive monteret 
sammen med sådanne.

Eksempel på ulovlig solfanger, der sidder uden på ta-
get og som ikke er tilpasset det eksisterende tagvin-
due i proportioner og placering i tagfl aden.

TAGVINDUER OG GLASAREALER
Vinduer eller lysindtag i tagfl aden er nødven-
dige og nyttige, men tilfører ikke husene større 
kvalitet.
Lokalplanen tillader af samme grund ikke op-
sætning af egentlige eller større solfanger- eller 
solcelleanlæg. En anden grund er, at såvel tag-
hældning som solorientering i de fl este tilfælde 
er ugunstige for udnyttelse af solenergien i 
området.

Når det omhandler tagvinduer og glasarealer til 
tagfl aden er lokalplanen uændret. Det efterføl-
gende er blot nogle eksempler, der skal gøre 
det lettere at forstå, hvad der er gældende og 
hvad der kan forventes godkendt uden proble-
mer.

Til hvert hus må der i tagfl aden maksimalt 
anbringes 5 m2 glasareal i alt på de to tagfl a-
der. Anlæggelse af solceller el. solfangeranlæg 
indgår i beregningen af de 5 m2. glasareal.

Dette glasareal kan anvendes til følgende ele-
menter:

1. Traditionelle tagvinduer, som fabrikaterne 
VELUX og lignende, faste eller oplukkelige.

Det anbefales at vælge helt ens eller lige brede 
elementer og tilstræbe en harmonisk dispone-
ring af elementerne i tagfl aden. 
Vælger man et mindre tagvindue til eksempel-
vis et bad/toilet er det pænest, hvis overkanten 
fl ugter med de øvrige vinduer i samme etage.

2. Solfangere, der er udformet som tagvinduer, 
hvor det er tilstræbt, at man ikke umiddelbart 
kan se, at der ikke er tale om traditionelle 
tagvinduer.
 
Der må ikke anvendes produkter med synlige, 
blanke ”tern” eller fremspringende glasfelter, 
der markerer ”solfanger” eller en anden funk-
tion end tagvindue.

Ved indpasning af solfangere er det vigtigt, at 
anvende samme format som de øvrige vinduer 
i samme tagfl ade - eller omvendt.
Hvis det kan udføres inden for den samlede 
ramme for glasarealer, kan to solfangere ved 
siden af hinanden se mere harmonisk ud end 
blot en.
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En meget synlig placering af en varmepumpe i tilknyt-
ning til et udhus.
Kan lovligt placeres på indvendig side af udhusgavlen.

Varmepumpe anbragt på afskærmning omkring hu-
sets terrasse. Meget dominerende.

Bearbejdet udgave med halvtag og slørende beplant-
ning. Skal placeres på indvendig side af terrassen.

Sådan kan det gøres, helt enkelt, lovligt og diskret.

En løsning indbygget i udhusets gavl vil være oplagt.

TEKNISKE ANLÆG  - VARMEPUMPER
Et nyere element, der ses rundt om i bebyg-
gelsen, er varmepumper og klimaanlæg. Disse 
anlæg sidestilles med køleskabe og frysere, der 
normalt fi nder plads i boligen eller i udhuset.

Det er ikke forbudt at etablere sådanne anlæg, 
de må blot ikke være synlige i forhold til omgi-
velserne.
Der fi ndes gode eksempler på diskret placering 
på egen afskærmet terrasse eller i eget udhus. 
Her er virkningsgraden i visse tilfælde også 
bedre, så der er ingen teknisk begrundelse for 
at stille et sådant anlæg til skue på siden af 
huset.
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Eksempel på markise, der er friholdt af sternbræd-
derne og afskærmet med mørk kassette.

Eksempel på afskærmet terrasse i udførelse inden for 
reglerne.

Eksempel på ulovlig hegning. 

TERRASSER MED OG UDEN AFSKÆRMNING

Terrasser UDEN fast afskærmning må etableres 
over alt på grunden. Husk dog plads til 2 biler 
på egen grund.
Afskærmede terrasser må kun etableres i di-
rekte forlængelse af husets byggefelt.
For alle terrasser gælder: Overkant terrasse må 
ikke overstige gulvkoten i huset, maksimalt 30 
cm. over terræn.
Afskærmningen skal udføres som plankeværk 
med lodrette lister eller brædder.

Den indvendige bredde på terrassen må ikke 
overstige husets bredde.  Håndlisten/over-
kanten skal holdes inden for bygningens profi l 
sådan at den tangere/berøre  sommerhusets 
stern, som vis herunder.

Højden på afskærmningen må ikke overstige 
90 cm. målt indvendigt på terrassen, fra over-
kant gulv.
Udvendigt kan højden være større og varieren-
de  for at dække den underliggende konstruk-
tion.
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UDHUSE
Der kan etableres 3 typer udhuse på alle 
grunde jfr. oversigt på næste side. Et ”lille” og 
et ”stort” 

som selvstændigt A-hus samt integrerede 
udhuse inden for det byggefelt, der er udlagt til 
fritidshus.

Det lille udhus, Type A, må udføres i en bredde 
på 2,5 m og skal som minimum være 2,4 m 
langt og må maksimalt være 3,6 m langt.

Det store udhus, Type B, må højst være 3,8 m 
bredt og højst 3,4 m langt inclusive udhæng.

Inden for Byggefeltet til fritidshuset kan opfø-
res udhuse type C med ensidig taghældning i 
den ene side af fritidshuset eller under udhæn-
get. 

Foruden det integrerede udhus, type C, må der 
højst placeres 1 udhus type A og 1 udhus type 
B på hver grund. Det store udhus har en stør-

relse, så det kan fungere som garage for en 
golfbil.
Ønsker man 2 udhuse på egen grund, skal 
begge placeres på samme side af sommer-
huset og holde en indbyrdes afstand mellem 
udhusene på min. 2,5 m. 

Dette gøres for at bevare de frie kig mellem 
husene og for at hindre en evt. brand i at 
sprede sig.

På de følgende sider vises tegninger af udhu-
sene og eksempler på, hvordan husene kan 
placeres på de 3 typer grunde, der fi ndes i 
lokalplanområdet.

Til venstre: Eksempler på udhus Type C.
Herunder eksempel på udhus Type A og B.
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Bemærk:
Tagvand skal hol-
des på egen grund.
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Eksempler på placering af udhuse på grun-
dene
På grund Type 1, på 234 m2, kan opføres op 
til 2 udhuse foruden et maksimalt udbygget fri-
tidshus.

Såfremt man undlader at udbygge sit fritidshus 
maksimalt åbnes der mulighed for en god funk-
tion med 2 selvstændige udhuse på grunden og 
et integreret udhus inden for byggefeltet.
Det store udhus, Type B, der kan fungere som 
garage for en Golfbil, må opføres i skel mod vej-
areal.

Ønskes garagen ikke opført i skel mod vejen 
skal garagen som minimum trækkes 4 m tilbage 
fra vejskel. Herved åbnes mulighed for parke-
ring i begge sider af grunden.

Begge udhuse skal opføres i samme side af 
grunden for at sikre frie kig igennem området 
og afstanden mellem udhuse på egen og på na-
boens grund skal være min. 2,5 m.

Der skal stadig opretholdes eller etableres 
parkeringsmulighed for 2 personbiler på egen 
grund.

VEJLEDNING
VEJLEDENDE EKSEMPLER PÅ DISPONE-
RING AF BYGNINGER OG PARKERING
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Ved grund Type 2 på 285 m2 er det også muligt 
at placere en golfbilgarage i skel til adgangsve-
jen på samme måde som ved grund Type 1.

Herved kan garagen medvirke til at afskærme 
terrassen mod vejen. Hvis man ikke udbygger 
fritidshuset maksimalt i retningen mod vejen 
er det også muligt at komme rundt på grunden 
uden stører problemer

Vælger man at trække golfbilgaragen tilbage 
kan man undgå sammenbygning med fritidshu-
set ved at trække garagen længere tilbage end 
de krævede 4 m. Husk der skal stadig være mi-
nimum 2,5 m til et evt. andet udhus og til na-
boens udhuse.

Løsningen giver større frihed til parkering, her-
under på begge sider af fritidshuset.
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Ved grund Type 3 på 226 m2 er der også mange 
kombinationsmuligheder, når det drejer sig om 
at placere udhuse og garage/udhus til golfbil.

På denne grundtype er det også lettest at skabe 
mulighed for parkering på egen grund.

Det er oplagt, at udhus Type B eller garagen pla-
ceres tættest på adgangsvejen. I en afstand af 
4 m fra vejskel er det også muligt at gå rundt 
om dette udhus. Det lille udhus, Type A kan frit 
placeres langs fritidshuset, blot afstanden til ga-
ragen er min. 2,5 m

Ved at placere golfbilgaragen i skel mod ad-
gangsvejen gives der mulighed for at skabe 
nogle spændende rum mellem de to udhuse og 

fritidshuset. Med en udbygning af terrassen kan 
der skabes gode lækroge op ad de sorte træ-
gavle

På grund Type 3 er der tillige  gode muligheder 
for at parkere fl ere biler på egen grund.

Placeringen af udhusene i disse eksempler er til-
fældigt valgt. 

I praksis vil placeringen efter de nye regler i no-
gen grad afhænge af tilstedeværelsen af udhuse 
på nabogrundene. Hvis begge naboer allerede 
har udhuse i skel mod ens grund, skal som mi-
nimum 2,5 m-reglen overholdes i forhold til be-
byggelse på nabogrunden.
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HUSSTØRRELSER OG MAKSIMALE 
BYGGEMULIGHEDER

Normalt reguleres byggemuligheder i lokal-
planer og bygningsreglement med bebyg-
gelsesprocenter udregnet som Bruttoeta-
gearealets procentvise andel af grundens 
areal.
I denne lokalplan anvendes nogle ret enkle 
regler for fritidshusenes omfang og areal-
indhold. Man kunne kalde det en ”boxregel”

Reglerne er:
Husets grundplan/projektion medreg-
net udhæng over sokkel og gavle må 
ikke overstige 700 x 1250 cm.

Tagprofi len eller tværsnittet er en lige-
sidet trekant med en sidehældning på 
60 grader.

Inden for dette volumen må man ud-
nytte mulighederne som man vil.

Der må ikke laves yderligere udhæng
eller altaner/balkoner, men det er til-
ladt at bygge helt ud i gavlene både på 
første sal og i stueplan. 
Der må ikke laves kviste eller andet, 
der blivende overskrider tværprofi len.

Husenes størrelse, udregnet efter reglerne 
i Bygningsreglementet, bliver:

Ved såkaldte A-huse beregnes stueetagen 
på grundlag af bygningens ”sokkelmål”.
A-husenes ydre sokkelmål er 6,4 m.
Den maksimale længde er 12,5 m.

Et fuldt udbygget A-hus har derfor en stue-
etage på 6,4 x 12,5 m = 80 m2.

Til gulvet i overetagen medregnes kun det 
areal, der i et vandret plan 1,5 meter over 
færdigt gulv ligger inden for planets skæ-
ring med tagbeklædningens udvendige 
side.

I A-husene er bredden 2,3 m. Ved senere 
efterisolering ændre denne beregning sig 

ikke og de 2,3 m fastholdes.
Tagetagens størrelse er derfor: 
2,3 x 12,5 m = 28,75 m2.

Et fuldt udbygget A-hus bliver derfor på i 
alt 108,75 m2.
Det er dette tal, eller denne regnemetode, 
der skal anvendes ved indberetning til BBR-
registret og ved salg mv.

De nøjagtige regler for beregning af byg-
ningens ”etageareal” kan oplyses ved hen-
vendelse til bygningsmyndigheden, Vest-
himmerlands Kommune.

Udhuse
Der tillades endvidere to typer fritliggende 
udhuse i lokalplanen. 

Et lille udhus (A) med max.  sokkelmål på 
2,2 x 3,4 m = 7,5 m2.

Et stort udhus (B) med sokkelmål på 
3,5 x 3,4 m = 12 m2.

Da udhusene er uopvarmede, medregnes 
de ikke til etagearealet, men de skal opgi-
ves til BBR-registret, når de opføres.

Opførelse af udhuse kræver efter denne lo-
kalplans vedtagelse byggetilladelse. 

For at få byggetilladelse til sommer-
hus og udhuse skal ansøgningen være 
ledsaget af en landinspektørattest, der 
dokumenterer, at bygningen placeres 
på egen grund.
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Lokalplan nr. 1031
Ferie- og fritidshuse ved golfområdet i Gatten.
Efter lov om planlægning (lov nr. 937 af 24. september 2009 med 
senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

§ 1   Lokalplanens formål

- at fastlægge og regulere områdets anvendelse til fritids-
husbebyggelse, herunder udvide muligheden for tilbygninger,

- at bevare hovedkarakteren af de eksisterende fritidshuse, 
A-husene, gennem bestemmelser, der kan sikre fællestræk  
og indbyrdes harmoni i materialer, farver og former,

- at fastholde karakteren af de mørke tagfl ader med begræn-
sede glasarealer.

- at fastlægge entydige rammer for byggeriets ydre omfang 
og fremtræden, herunder omfang og etablering af udhuse,

- at sikre karakteren af områdets stam- og boligveje med 
ubrudte græsrabatter,

- at sikre den visuelle kontakt mellem boligvejene og land-
skabet og fællesarealerne.

§ 2   Lokalplanens område og zonestatus

1.1 Lokalplanen har til formål:

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på vedhæftede Bi-
lag nr. 1, 2 og 3, og omfatter følgende matrikelnumre:

1g, 1bz, 1hg, 
1kb, 1kc, 1kd, 1ke, 1kf, 1kg, 1kh, 1ki, 1kk, 1kl, 1km, 1kn, 
1ko, 1kp, 1kq, 1kr, 1ks, 1kt, 1ku, 1kv, 1kx, 1ky, 1kz, 1kæ, 
1kø
1la, 1lb, 1lc, 1ld, 1le, 1lf, 1lg, 1lh, 1li, 1lk, 1ll, 1lm, 1ln, 1lo, 
1lp, 1lq, 1lr, 1ls, 1lt, 1lu, 1lv, 1lx, 1ly, 1lz, 1læ, 1lø
1ma, 1mb, 1mc, 1md, 1me, 1mf, 1mg, 1mh, 1mi, 1mk, 1ml, 
1mm, 1mn, 1mo, 1mp, 1mq, 1mr, 1ms, 1mt, 1mu, 1mv, 
1mx, 1my, 1mz, 1mæ, 1mø
1na, 1nb, 1nc, 1nd, 1ne, 1nf, 1ng, 1nh, 1ni, 1nk, 1nl, 1nm, 
1nn, 1no, 1np, 1nq, 1nr, 1ns, 1nt, 1nu, 1nv, 1nx, 1ny, 1nz, 
1næ, 1nø
1oa, 1ob, 1oc, 1od, 1oe, 1of, 1og, 1oh, 1oi, 1ok, 1ol, 1om, 
1on, 1oo, 1op, 1oq, 1or, 1os, 1ot, 1ou, 1ov, 1ox, 1oy, 1oz, 
1oæ, 1oø

BEMÆRK VENLIGST

Tekst i kursiv er vejledende 
og skal medvirke til at ud-
dybe og forklare indholdet i 
bestemmelserne.

1.1  Lokalplanens formål 
fastlægger bl.a. ”princip-
perne i planen”, og har be-
tydning for de senere mu-
ligheder for at dispensere 
fra bestemmelser i lokal-
planen.

Et væsentligt formål med 
lokalplanen er at bevare 
og fastholde bygningska-
rakteren, de oprindelige 
bygningsprofi ler, farver og 
fællestræk.

Udsigten fra sommerhu-
sene til friarealerne og 
landskabet omkring bebyg-
gelserne prioriteres meget 
højt.
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3.4 

3.5

3.1 

3.3 

3.2 

For alle delområder gælder:
Områderne må kun anvendes til fælles friarealer og fritids-
husbebyggelse i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler i Lov om Sommerhuse og Campering.

Inden for områderne må ikke udøves nogen art af virksom-
hed, der ved støv, lugt, støj, udseende eller på anden måde 
efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende.
 
Antallet af fritidshuse inden for lokalplanens delområder  må 
ikke overstige 303.

For delområde A, B og C gælder: 
Opstilling af campingvogne, parkering af autocampere, både 
og lignende samt længere tids opstilling af telte må ikke 
fi nde sted på den enkelte ejendom eller de tilgrænsende vej-
arealer og fællesarealer.

Bebyggelsen må kun bestå af A-huse, som huse uden faca-
der i 1 etage med udnyttelig tagetage og evt. kælder.

§ 3   Områdets anvendelse

1pa, 1pb, 1pc, 1pd, 1pe, 1pf, 1pg, 1ph, 1pi, 1pk, 1pl, 1pm, 
1pn, 1po, 1pp, 1pq, 1pr, 1ps, 1pt, 1pu, 1pv, 1px, 1py, 1pz, 
1pæ, 1pø
1qa, 1qb, 1qc, 1qd, 1qe, 1qf, 1qg, 1qh, 1qi, 1qk, 1ql, 1qm, 
1qn, 1qo, 1qp, 1qq, 1qr, 1qs, 1qt, 1qu, 1qv, 1qx, 1qy, 1qz, 
1qæ, 1qø
1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 1rf, 1rg, 1rh, 1ri, 1rk, 1rl, 1rm, 1rn, 
1ro, 1rp, 1rq, 1rr, 1rs, 1rt, 1ru, 1rv, 1rx, 1ry, 1rz, 1ræ, 1rø
1sa, 1sb, 1sc, 1sd, 1se, 1sf, 1sg, 1sh, 1si, 1sk, 1sl, 1sm, 1sn, 
1so, 1sp, 1sq, 1sr, 1ss, 1st, 1su, 1sv, 1sx, 1sy, 1sz, 1sæ, 
1sø
1ta, 1tb, 1tc, 1td, 1te, 1tf, 1tg, 1th, 1ti, 1tk, 1tl, 1tm, 1tn, 
1to, 1tp, 1tq, 1tr, 1ts, 1tt, 1tu, 1tv, 1tx, 1ty, 1tz, 1tæ, 1tø
1ua, 1ub, 1uc, 1ud, 1ue, 1uf, 1ug, 1uh, 1ui, 1uk, 1ul, 1um, 
1un, 1uo, 1up, 1uq, 1ur, 1us, 1ut, 1uu, 1uv, 1ux, 1uy, 1uz, 
1uæ, 1uø
1va, 1vb, 1vc, 1vd, 1ve, 1vf, 1vg, 1vh, 1vi, 1vk, 1vl, 1vm, 
1vn, 1vo, 1vp og 1vq Lille Sjørup By, Flejsborg,

Samt alle parceller, der efter den 1. februar 2013 udstykkes 
fra de ovennævnte ejendomme.

Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B, C og D 
som vist på lokalplanens Bilag nr. 1, 2 og 3.

Lokalplanens områder er beliggende i sommerhusområde og 
forbliver i sommerhusområde.

2.2 

2.3 

3.1  På tidspunktet for lokal-
planens vedtagelse gælder, 
at bebyggelsen kun må be-
bos i perioden 1. april til 30. 
september, og uden for dette 
tidsrum kun i kortvarige fe-
rier, weekends og lignende.

3.4  Et telt kan opfattes som 
opstillet i længere tid, når 
det gøres til permanent skjul 
for oplag, parkering eller op-
holds- og overnatningsmulig-
hed. I forbindelse med Europa
Touren kan der meddeles dis-
pensation.
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§ 5   Vej- sti- og parkeringsforhold

5.1 De ved tidligere lokalplaner udlagte arealer til stamveje og 
boligveje fremgår af Bilag nr. 2, 3, 4 og 5.
Stier i lokalplanområdet er integreret i friarealerne.

For delområde A gælder:
Stam- og boligveje i delområde A er udlagt i en bredde af 8 
m, vendepladser med radius af 5 m.

Langs boligvejene vist på Bilag nr. 4  pålægges byggelinier i 
en afstand af 4 m fra vejskel.

I tilknytning til boligvejene kan udlægges og afmærkes areal 
til gæsteparkering.

For delområde B gælder:
Boligveje og vendepladser er udlagt i en bredde af hhv. 5 m 
og 8 m. Stamveje og vendepladser er udlagt i en bredde af 
8 m.

Langs boligveje, vist på Bilag nr. 5, udlægges byggelinier i 
en afstand af 4 m fra vejskel.  

Til stamveje må der ikke være direkte adgang fra de tilgræn-
sende ejendomme.

Langs stamveje i delområdet kan udlægges og afmærkes 
areal til gæsteparkering.

For hele lokalplanområdet gælder:
Der skal udlægges parkeringsareal på egen grund svarende 
til 2 biler pr. fritidshus som parkering foran huset eller ved 
siden af dette, som vist i vejledningen til lokalplanen.

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

§ 4   Udstykning

For delområde A, B og D gælder: 
Yderligere udstykning og sammenlægning af ejendomme må 
ikke fi nde sted. 

For delområde C gælder: 
Ejendommen kan udstykkes i 2 ejendomme med tilhørende 
privat vej som vist på Bilag nr. 10.

4.1 

Belysning af veje, stier og fælles opholds- og parkerings-
arealer må kun udføres som lav parkbelysning.

6.1 

§ 6   Belysning

4.2 

5.1  Vejudlæggene omfatter 
både kørebaneareal og græs-
rabatter. Der udlægges med 
denne lokalplan ikke nye veje.

5.2  Stamveje fører trafi kken 
ind fra kommunevejene til bo-
ligvejene.
Ind- og udkørsel til de enkelte 
grunde må kun ske fra bolig-
vejene.
I delområde A er alle veje 
stort set boligveje.

5.8  Parkering for gæster kan 
udlægges på arealer langs 
stamvejene, hvor det ikke kan 
genere private ejendomme.

6.1   Lav lyspunktshøjde skal 
forbygge blænding og sikre 
udsyn fra sommerhusområ-
det, når det er mørkt.
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For delområde A, B og C gælder:
Fritidshuse med integrerede udhuse af Type C må kun opfø-
res inden for de på Bilag nr. 6, 7, og 8 viste byggefelter og 
med den størrelse, som fremgår af bilaget for den enkelte 
grundtype.

Fritidshuse må kun fremstå som A-huse med taghældning på 
60 graders hældning og bygningshøjden må ikke overstige 
6,4 m målt fra overkant sokkel.

Højden på overkant sokler på fritidshuse og udhuse må ikke 
overstige 15 cm over terræn.
  
Evt. kælder må kun udføres under det for grundtypen fast-
lagte byggefelt, og nedgang til kælder skal ske inde fra huset 
og kælderen må på ingen måde være synlig udefra.
Der må ikke udføres lyskasser uden for byggefeltet.

Tage må ikke forsynes med kviste. Der må ikke etableres 
balkon i gavle. Altaner og svalegange skal ligge inden for 
fritidshusets tagform. 

På hver selvstændigt matrikuleret ejendom må højst opføres 
2 selvstændige udhuse som type A og type B. (Bilag nr. 9) 

Inden for grundens byggefelt kan frit opføres/etableres inte-
grerede udhuse af typen C.  (Bilag nr. 9)

Selvstændige udhuse Type A og B skal opføres i samme side 
af grunden. Afstanden mellem husene indbyrdes skal udgøre 
min. 2,5. 

Udhuse skal opføres i A-husform, svarende til fritidshuset, 
af materialer og med farver nøje svarende hertil. Maksimal 
størrelse fremgår af Bilag nr. 6, 7, 8 og 9.

Udhuses tagryg skal være parallel med fritidshusets.

Udhuse må opføres i skel mod vej, nabo og fællesareal.
Inden for 4 m byggelinien mod boligveje skal udhuset enten 
opføres med gavlen i vejskel eller trækkes min. 4 m tilbage 
fra vejskel, bag byggelinjen.

Indhegninger og afskærmede terrasser, faste hegn, markiser 
mm. må kun etableres inden for husets længderetning i for-
længelse af byggefeltet. (Se i øvrigt redegørelsens Vejledning)

Faste hegn eller afskærmninger omkring terrasser skal udfø-
res som plankeværk med lodret beklædning og må ikke gives 
en højde, der overstiger 90 cm målt indvendigt fra terrasse-
gulv. (Se i øvrigt redegørelsens Vejledning)

§ 7   Bebyggelsens omfang og placering

7.1 

7.2 

7.4 

7.5 

7.6 

7.8 

7.3 

7.7 

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.6  Reglerne om og mulighe-
derne for placering af udhuse 
er uddybet i redegørelsen og 
i vejledningen til lokalplanen 
side 24.

7.8 Bestemmelsen om min. 
2,5 m afstand mellem udhuse 
har en brandsikringsmæssig 
begrundelse.

Bestemmelsen om place-
ring af udhuse i samme side 
af grunden, skal sikre udsyn 
mellem husene til fællesarea-
ler og det åbne land.

7.10  Bestemmelsen om, at 
rygningen på udhuse skal 
være parallel med fritidshu-
sets rygning er særlig vigtig 
på de trapezformede grunde.



LOKALPLAN NR. 1031
VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

36

§ 8   Bebyggelsens ydre udseende
For delområde A, B og C gælder:
Fritidshuse og tilhørende udhuse skal opføres som A-huse 
fastlagt på bilag nr. 6-9 og fremstå med udvendige sider af 
træ. Der må ikke anvendes materialer, der i form og struktur 
søger at efterligne træ.

Tage: Der må i princippet kun anvendes mørke ikke-refl ekte-
rende tagmaterialer som:

- matsorte 4-fods bølgeplader (fi bercement),
- matsort tagpap med listedækning - ikke tilsat refl ekterende 
glasmateriale.

Udvendige bygningssider (gavle og hegn om terrasser) må 
kun fremtræde i farver dannet af sort eller mørke jordfarver 
som grøn umbra og dodenkop som specifi ceret efterfølgende:
Sort, NCS-kode: S 9000-N.
Dodenkop, og NCS-kode:  S 7020-Y50R. 
Grøn Umbra, (Chromoxidgrøn)  NCS-kode:  S 8010-G50Y.

Til spær - også i udhæng - må tillige anvendes Svenskrød 
NCS-kode: S 4550-Y80R.

Til døre og vinduer må anvendes sort, dodenkop, grøn umbra, 
svenskrød og grå farve, NCS-kode S 6000-N. (Se endvidere 
vejledningen side 18).

Til udhuse skal anvendes samme farver og materialer som 
på fritidshuset.

Det samlede areal af vinduer, målt som rent glasareal, pla-
ceret i husets tagfl ader, må ikke overskride 5 m2 og skal 
fremstå som rektangulære enkeltstående vinduer.

Solfangere og solcelleanlæg må ikke oplægges selvstændigt-
på tagfl ader, men integreres i konstruktionen. Solceller kan 
etableres i udformning som ”tagvindue” inden for de maksi-
malt 5 m2 glasareal i husets tagfl ader.

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 
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Terrasser, der udføres uden afskærmning, må etableres over 
alt på grunden. Højden over terræn må ikke overstige højden 
på gulvet i stueetagen, og maksimalt 30 cm. 
over terræn. (Se i øvrigt redegørelsens Vejledning)

Tekniske anlæg som frysere, køleskabe, varmepumper og 
tilsvarende må ikke anbringes synligt på udvendig side af 
facader og hegn om terrasser.

For delområde C gælder endvidere:
Nye fritidshuse må kun opføres som A-huse inden for de på 
Bilag nr. 10 viste byggefelter med tagryggen parallelt med 
den lange side i byggefeltets afgrænsning. 

Udhuse skal have samme længderetning som sommerhuset.

For delområde D gælder:
Bygningshøjden må ikke overstige 7 m og bebyggelsespro-
centen for ejendommen må ikke overstige 10.

7.17

7.16 Det nuværende fritids-
hus kan erstattes af 2 A-
huse underlagt de samme 
bestemmelser som gælder 
for delområde B.

7.17 Bebyggelsen på del-
område D detailreguleres 
ikke yderligere, da ejen-
dommen ikke indgår i A-
hus-miljøet syd for.
Ejendommen reguleres ikke 
som områderne med A-hu-
sene.
Hvor intet er nævnt gælder 
de almindelige regler i Byg-
ningsreglementet for byg-
geri af sommerhuse.

8.1 A-husarkitektur har så 
begrænset et lodret areal, 
at hegn opfattes som en del 
af facaden, hvorfor disse 
også skal udføres i træ.

8.3 Farvegengivelsen kan 
variere afhængig af skærm 
og print, men der er gene-
relt tale om mørke og dæm-
pede farver.

7.16

7.15

7.14
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§ 9   Ubebyggede arealer

9.1 Områdernes fællesarealer skal med undtagelse af de area-
ler, der udgør beskyttet natur, (jf. vejledningen) fremstå vel-
holdte og ordentlige.
Græsarealer skal klippes regelmæssigt.

Bilkørsel og kørsel med golfbiler er ikke tilladt på fællesarea-
lerne.

Terrænreguleringer større end +- 0,5 m skal godkendes af 
Byrådet.

Beplantning i skel mod vej, nabo og fællesarealer må kun 
etableres som levende hegn af løvfældende buske (sirbuske), 
undtaget er dog enkeltstående fyrretræer.

Beplantning må ikke klippes som hæk, men skal plejes og 
vedligeholdes ved beskæring/tilbageskæring som ved sirbu-
ske. 

Vejrabatter og ubebyggede arealer på de enkelte grunde 
skal i princippet fremtræde som græsarealer, der klippes re-
gelmæssigt. 

Tilkørsels- og parkeringsarealer ud for de enkelte grunde må 
efter tilladelse fra Grundejerforeningen befæstes med græs-
armeringssten, så græsfl aden langs vejene ikke brydes. 

Ubebyggede arealer, der ikke skal anvendes til parkering, 
må anlægges som uafskærmet træterrasse.

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Udvendige antenner og antennemaster må ikke anbringes 
på områdets ejendomme. Paraboler må kun opstilles på ter-
ræn og fremtræde i mørke farver. 

Markiser må ikke overstige bredden på husets tværprofi l og 
lukkede markiser skal gives husets farve.

Nye markiser må kun udføres i en af farverne farverne: na-
tur (hvid), antracitgrå, svensrøde, dodenkop og sort. (Ikke 
striber).

Varmepumper og øvrige tekniske anlæg må kun placeres in-
den for afskærmet terrasse eller indbygget i udhuse.

Skiltning
For hele lokalplanområdet gælder:
Skilte ud over orienterings- og vejskilte må ikke opsættes 
uden godkendelse fra Byrådet og Grundejerforeningen.

For skiltning ved stævner og særlige begivenheder kan af-
tales opstilling af skilte og reklamer i en begrænset periode. 

9.6 

9.7 

8.10 

8.11 

8.12 
8.14   I forbindelse med stør-
re begivenheder kan byrådet 
tillade, at der i en begrænset 
periode opsættes reklamer 
og skilte som tilhører mar-
kedsføringen af en konkret 
begivenhed.

Grundejerforeningens besty-
relse  skal høres i sådanne 
spørgsmål.

9.3 Der må ikke udføres ter-
rænreguleringer der er til 
ulempe for de omkringliggen-
de grunde og skal i princip-
pet holdes mindst 0,5 meter 
ra skel.

9,6  Græsrabatterne langs 
boligvejene må ikke brydes 
af belægningssten, asfalt el-
ler fl isebelægning.

Ønskes vejrabatten forstær-
ket kan det ske med græsar-
meringssten. Husk at ansøge 
Grundejerforeningen om til-
ladelse.

For at få en god helhedsvirk-
ning anbefales, at græsarme-
ringssten også anvendes til 
de øvrige befæstede arealer 
på grundene.

9.7 Der er ingen begrænsnin-
ger på omfanget af uafskær-
mede træterrasser på egen 
grund, men husk plads til 
parkering.

8.9 

8.13 

8.14 

9.8 
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12.1

12.2

§ 12  Grundejerforening

For delområde A, B og C gælder:
Nye ejere af grunde og ejendomme inden for denne lokal-
plans område har pligt til at være medlemmer af områdets 
grundejerforening (Hole in One), der er oprettet ved den før-
ste lokalplan for området.

Ejere af grunde, ejendomme i denne lokalplans områder har 
fortsat pligt til at være medlemmer af  områdets grundejer-
forening (for sommerhuse, golfbaner, service- og centerom-
råde).

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af 
områdets fællesarealer og anlæg.

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal 
fortsat godkendes af Byrådet.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må 
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be-
bygges eller anvendes i overensstemmelse med planens be-
stemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv 
pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

12.3

13.1

§ 13  Lokalplanens retsvirkninger

12.4

Den under 12. november 2001 vedtagne Lokalplan nr. 100 
Farsø Kommune, ophæves for nærværende lokalplans om-
råder.

Tinglyste deklarationer
Den under 8. september 1980 af akvokat Erik Overgaard/
Flexplan tinglyste deklaration vedr. en række kloak- og be-
byggelsesmæssige forhold erstattes af en ny deklaration, der 
alene omhandler de tekniske anlæg (afl øbsledninger mv.)

Bestemmelserne om bygningsmæssige forhold, herunder ud-
huse, der indeholdes i deklarationenes paragraffer 5, 6 og 7, 
bortfalder og optages i denne lokalplan.

§ 11  Afl ysning af lokalplaner og servitutter

11.1

11.2

12.1  Der er ved den første  
Lokalplan nr. 8, Farsø Kom-
mune, for området oprettet en 
grundejerforening, der omfat-
ter  et større område herunder 
det mellemliggende golfbane-
område med centerbygninger 
og hotel mv.

I disse lokalplaner og senest i 
Lokalplan nr. 100, Farsø Kom-
mune,  fastlægges  medlems-
pligt for alle ejere og brugere 
af ejendomme i hele fritids-
området ved Gatten.

Formålet med grundejerfor-
eningen har fra begyndelsen 
været at eje og drive områ-
dets fællesarealer og fælles-
anlæg.

Ejeren af sommerhuset 
i delområde D har ikke 
pligt til at være medlem af 
grundejerforeningen.

10.1 
For delområde C gælder:
Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak i henhold til 
spildevandsplanen. 

§ 10 Forudsætninger for lokalplanens virkeliggørelse
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Byrådet 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 m.fl ., medmindre Byrådet skønner, at 
dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende 
jf. Planlovens §§ 19 og 20.

BESTEMMELSER

13.2

13.3
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§ 14   Vedtagelsespåtegning

  
Vesthimmerlands kommunalbestyrelse har den 31.10.2013 vedta-
get lokalplanen endeligt i henhold til planlovens § 27.

På Byrådets vegne

  Knud Kristensen  Mogen Kristensen
  Borgmester   Kommunaldirektør

VEDTAGELSE
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BILAG nr. 1             Matrikelkort - oversigt og lokalplangrænser
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BILAG nr. 2                         Matrikelkort for delområde A og D
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BILAG nr. 3                          Matrikelkort for delområde B og C
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BILAG nr. 4                           Boligveje i delområde A - Slangen  
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BILAG nr. 5                           Boligveje i delområde B - Klyngen 
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BILAG nr. 6                 Byggefelt og tværprofi l for Grund Type 1
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BILAG nr. 7                 Byggefelt og tværprofi l for Grund Type 2
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BILAG nr. 8                 Byggefelt og tværprofi l for Grund Type 3
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BILAG nr. 9                                      Udhuse, typer og omfang 
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BILAG nr. 10              Byggefelter for nyt byggeri i delområde C


