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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 
området.

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 ræk-
ke andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller 
mindre 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 an-
den 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 planlæg-
ning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokal-
planen og komme med indsigelser og ændringsfor-
slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal Byrådet tage 
endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle ind-
sigelser og ændringsforslag fra borgere og myndig-
heder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når 
lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette 
i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende 
for grundejere inden for området.

MULIGHEDER VED LOKALPLANFORSLAGET

Offentlig fremlæggelse
Lokalplanforslaget er fremlagt som forslag for offent-
ligheden i 8 uger i tidsrummet fra 26.09.2013 til og 
med d. 20.11.2013.

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 24.10.2013. Se vejledning hertil 
under afsnittet ”muligheder ved endelig vedtagelse af 
lokalplanen”.

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.
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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.
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BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN

Indledning
Denne lokalplan tilvejebringes for at muliggøre 
en fortsat udvikling af fritidsområdet ved Gatten 
som et område primært til golfspil, men også til 
motion og fritidsaktiviteter i bred forstand. 

Hvis Gattenområdet fortsat skal kunne udvikles 
for fremtidens brugere er det nødvendigt, at der 
også kan tilbydes andre aktivitetsmuligheder, 
herunder de servicetilbud, der samlet kendes 
som fitness og wellness. 

For området gælder siden 2001 Lokalplan nr. 
100, Farsø Kommune, der også omfatter de to 

sommerhusområder med de karakteristiske A-
huse. 

For at lette administrationen fremover tilveje-
bringes en særskilt Lokalplan nr. 1031 for de 
to sommerhusområder. Nærværende Lokalplan 
nr. 1032 omhandler således de arealer, der an-
vendes til golfspil med tilhørende hotel og ferie-
fritidsfunktioner samt boligområdet ved Sjørup 
Sø. 

Lokalplanen udløses af et ønske fra flere ejen-
domsejere om, dels en udbygning og samling 
af områdets funktioner ved det nuværende ho-
tel og administrationscenter. Dels skal planen 
sikre mulighed for at øge tilbuddene i området 

Sjørup Sø

Luftfoto 2010
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for etablering af ferielejligheder, restaurant og 
bolig i det delområde som hidtil ikke har været 
lokalplanlagt. 
Lokalplanens mulighed for at øge servicetilbud 
i området, understøttes i det faktum, at der i 
området, over en årrække fremover, skal være 
mulighed for at afvikle den internationale golf-
turnering, kendt som ”Made in Denmark”.

 

For at orientere offentligheden om den planlagte 
udbygning fremlægges dette forslag til lokal-
plan.

Lokalplanens områder og indhold.
Lokalplanen omfatter 5 delområder, som vist på 
gengivelsen af kortudsnit herunder, hvoraf de 
to delområder C og E udgør områder med cen-
terfunktioner, så som butikker, spisesteder og 
overnatningsmuligheder. 

Delområde A er det største og omfatter den 
ældste del af områdets golfbaner.

Delområde B omfatter helårsboligerne ved 
Sjørup Sø. Her samler lokalplanen hele områ-
det, og der gives mulighed for 2 supplerende 
udstykning.

Delområde C omfatter det areal, der også 
fremover kan bruges til hotel og feriecenter 
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samt øvrige funktioner til betjening af et fritids-
område. 
Området udvides mod nord for at skaffe større 
og bedre parkeringsforhold. 

Delområde D omfatter en oprindelig land-
brugsejendom, der i dag anvendes som base for 
det tekniske materiel, der anvendes til at ved-
ligeholde golfbanerne med. Området kommer 
fremadrettet til også at indeholde en mulighed 
for at etablerer sæsonboliger, for ansat perso-
nale ved Golfcenter og golfbaner

Delområde E inddrager arealerne på Sjørup 
Søvej 27 A&B, der hidtil ikke har været lokal-
planlagt. Planen giver mulighed for etablering 
af op til 10 ferielejligheder, én helårsbolig samt 
en mindre restaurant. Ejendommen har tidligere 
indeholdt en købmandshandel.

Området generelt
I kommuneplanen er lokalplanområdet belig-
gende i ”Naturområde” og grænser op til områ-
der udpeget til ”Særlige naturområder”. 
Mod sydøst grænser området ned mod Sjørup 
Sø, der er kendt for sin store dybde og sit rene 
vand. 
Nord for lokalplanområdet ligger Gatten by, en 
tidligere stationsby på Løgstørbanen - nu Him-
merlandsstien. Byen kom dog aldrig rigtig i 
vækst og fremstår i dag som en typisk landsby. 

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanens formål
Lokalplanen udarbejdes primært for at sikre en 
udvidelse af arealer til områdets centerfunktio-
ner, der fremadrettet ligger i delområde C og 
E, geografisk placeret centralt, i det rekreative 
område i Gatten. Delområde C indeholder fort-
sat de primære tilbud i området, under navnet 
Himmerland Golf- & Spa Ressort. Delområde E 
får sekundære centerfunktioner.

Da Himmerland Golf- & Spa Ressort i daglig tale 
kaldes ”Centeret”, er det vigtigt her at under-
strege at, når nærværende lokalplan skriver 
centerfunktioner, eller centerområde, så er det 
i Planlovens forstand, et område hvori der kan 
placeres servicefunktioner som; hotel, restau-

rant, detailhandel og andre offentlige tilgænge-
lige tilbud, men også boliger. 

I forbindelse med planarbejdet udnyttes sam-
tidig muligheden for, at justere de øvrige del-
områder, så de passer til, hvad der siden ved-
tagelsen af seneste Lokalplan nr. 100 er sket af 
faktuelle ændringer i området. Samtidig er der 
ønske om at udvikle ejendommen Sjørup Søvej 
27 A&B med et supplement, til de tilbud der lig-
ger i Himmerland Golf & Spa Ressort.
Planen åbner også mulighed for op til to udstyk-
ninger til helårsbeboelse, i det område ved Sjø-
rup Sø, der allerede er udlagt til helårsbeboelse. 

Samlet set skal den nye lokalplan således udgø-
re administrationsgrundlaget for en udbygning 
af centerfunktionerne omkring de fritidstilbud 
der er i Gatten.

Sikring af offentlighedens adgang til natu-
ren
Et andet formål med lokalplanen er at sikre of-
fentlighedens adgang til Sjørup Sø og engene 
omkring denne. 

Område H er i den eksisterende Lokalplan nr. 
100 og i tidligere planer udlagt til grønt område, 
der ikke må anvendes til campering eller golf-
spil. Bestemmelserne skulle endvidere sikre of-
fentligheden adgang til engene og til Sjørup Sø. 

Området har siden 1979 været anvendt til golf-
bane og inddrages nu formelt til denne anven-
delse under delområde A.

kortudsnit fra lokalplan nr. 100 - med angivelse af 
område H.
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For at opretholde formålet med Område H i Lo-
kalplan nr. 100 indarbejdes en række bestem-
melser til sikring af offentlighedens muligheder 
for fortsat adgang til søbredden og engene ved 
Sjørup Sø (se Kortbilag nr. 8 - Illustrationsplan). 

Der udlægges areal til parkering ved Sjørup Sø-
vej, og det sikres, at der udlægges og vedlige-
holdes en trampesti i græs til søbredden. Stien 
følger kanten af golfbanen og holder en bræm-
meafstand på min. 10 m til søens vandflade. 

Etablering af parkering og sti sættes som betin-
gelse for fortsat brug af området til golfspil. 

På illustrationsplanen, Kortbilag nr. 8, vises også 
mulighed for at etablere en badebro som fly-
debro et egnet sted ved søen, samt en mindre 
opholdsplads med en bænk i tilknytning til stien. 
Aktiviteterne må generelt ikke forstyrre fugle- 
og dyrelivet ved søen. Det kan derfor blive ak-
tuelt at begrænse adgangen til søen i perioder, 
hvor dyrelivet skal have fred.

Sti og parkeringsareal skal være etableret se-
nest 2 år efter lokalplanens vedtagelse.

Beskrivelse af delområderne
Delområde A
Delområdet skal i princippet friholdes for ny be-
byggelse og anvendes til golfspil. Det vil være 
muligt at vedligeholde de småbygninger, der an-
vendes til service og toiletter mv. eller etablere 
nye i begrænset omfang. 

Hvis det på et tidspunkt vil være hensigtsmæs-
sigt af administrative grunde at udstykke en 
funktion eller et bestemt anlæg, vil det være 
muligt med Byrådets tilladelse. 

Offentligheden har som nævnt, under afsnittet 
”Sikring af offentlighedens adgang til naturen”, 
ret til adgang til arealerne via de etablerede 
stisystemer. I forbindelse med Golfturneringen 
”Made in Denmark” og lign. meget store turne-
ringer, kan der i perioder være behov for opstil-
ling af tribuner, telte, toiletvogne, parkering og 
lignende. Lokalplanen åbner mulighed for etab-
lering af disse i en midlertidig periode.

Delområde B 
Området er afgrænset, så det fremover omfat-
ter alle de nuværende boliger ved Sjørup Sø. På 
denne måde reguleres alle boliger i området nu 
efter samme bestemmelser og vilkår. 
Området består af 2 klynger, der adskilles af et 
mindre friareal, der sikrer kig fra Sjørup Søvej til 
søen og til landskaberne mod øst. 

I det sydligste område udlægges en udstyk-
ningsmulighed som en afrunding af boligklyn-
gen her. 

Denne udstykningsmulighed reguleres af et 
byggefelt med stramme højdebegrænsninger, 
så udsigten fra golfbanerne vest for udstyknin-
gen ikke påvirkes eller generes. 
En fotovisualisering af indpasningen af en ny 
bolig i Delområde B i forhold til golfbanerne vi-
ses på bilag 9 bagerst i lokalplanen. 
Den viste nye bolig er ikke et konkret projekt, 
men blot et tænkt eksempel på et byggeri pla-
ceret efter bestemmelserne i lokalplanen. 

Det er et ønske, at en ny bolig på dette sted ikke Parti fra golfbanen en dag i juni måned

Eksisterende boligbebyggelse ved Sjørup Sø. Lokal-
planen åbner mulighed for en udstykning syd herfor 
(til højre i billedet).
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må være synlig fra golfbanen, og specielt ikke 
fra det 17. hul. 

Ved at kræve et hældningstag med en hældning 
på min. 10 grader opnås, at selve tagfladen ikke 
bliver synlig fra greenen omkring det 17. hul, 
da sigtelinjen til sølandskabet her ligger mellem 
vandret og - 10 grader. (Se bilag nr. 6)

Hældningstaget må udføres som paptag med li-
stedækning eller som begrønnet tag med tagve-
getation, hvilket også vil mindske synligheden 
fra den modsatte side af Sjørup Sø. 

Den del af vestfacaden, der vil blive synlig, kan 
om ønsket afskærmes ved anlæg af en lav jord-
vold eller en terrænregulering i delområde A. 

Der sikres landskabsmæssig sammenhæng til 
golfbanen vest for delområde B ved udlæg af 
en godt 15 m bred passage/landskabskile langs 
sydskel i området som vist på Kortbilag nr. 4.
 
For de eksisterende boliger i delområde B ind-
føres ikke nævneværdige reguleringer, da om-
rådet allerede rummer meget forskellige byg-
ningsopfattelser og arkitektur. Nye boliger skal 
dog fremstå som helårshuse med murede byg-
ningssider. 

For om- og tilbygninger gælder dog, at ændrin-
gen skal udføres i harmoni med den eksiste-
rende bygnings arkitektur og formsprog. Ved 
nybyggeri, herunder totalsanering eller genop-
førelse efter brand, skal huset fremstå som en 
helårsbolig. 
For området gælder fremover en bebyggelses-
procent på 20. Højde- og afstandsforhold på de 
eksisterende grunde reguleres af de almindelige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser om høj-
der og afstandsforhold til naboskel og vej. 

I det nordlige område udlægges der endnu en 
udstykningsmulighed til helårsbeboelse i forbin-
delse med Sjørup Søvej 35. 

Denne udstykning opstår som huludfyldning og 
er en naturlig udnyttelse af ejendommen. Det 
bagvedliggende golfbaneareal er afskåret med 
Sjørup Søvej og ligger markant højere og truk-
ket længere væk fra udstykningen, end udstyk

ningen i det sydlige område. Derfor regulerers 
denne udstykning på samme vis som det øv-
rige delområde og ikke lige så detaljeret som 
udstykningen i det sydlige område.

Dog skal ny bebyggelse opføres inden et byg-
gefelt udlagt i en afstand af mellem 5 og 25 me-
ter fra vejen. Derved sikres udsigt og sammen-
hæng i bebyggelsen.

Forslag til udstykning ses på bilag 4.

Delområde C
Den hidtidige holdning i de tidligere lokalpla-
ner har været, at udvendige bygningssider skal 
fremstå i mørke og afdæmpede farver. Formålet 
har været, at bygninger i området skal påkalde 
sig så lidt opmærksomhed som muligt set fra 
det åbne land. Denne grundholdning oprethol-
des både i nærværende lokalplan og i den nye 
Lokalplan nr. 1031, der parallelt hermed er ud-
arbejdet for fritidshusene. 

Eksisterende boligbebyggelse ved Sjørup Sø. Lokal-
planen åbner mulighed for en udstykning (huludfyld-
ning) mellem Sjørup Søvej 35 og 37.

Himmerland Golf & Spa Ressort
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For området med centerfunktioner,  (delområde 
C og E) betyder det, at det fortsat er mørke, 
røde blådæmpede teglsten kombineret med 
træbeklædninger i jordfarver, der vil udgøre 
facaderne. Ligesom det vil være mørke tagma-
terialer og klart glas, der vil blive anvendt til 
tagdækning. 

Solcelleanlæg, der kan integreres i tagfladen på 
hældningstage, kan tillades. 

Bygningshøjden begrænses fortsat til 2 etager i 
op til 8,5 m. Som en del af de fremtidige byg-
gemuligheder tillades tillige, at hemse kan over-
stige et areal på 4,5 m2. 

Mindre dele af byggeriet kan endvidere antage 
12,5 m i højden og udnyttes i 3 etager. Denne 
mulighed begrænses dog til ønsker om at skabe 
et særligt lokale, opnå en aksevirkning, skabe et 
markant midtpunkt  eller tilsvarende arkitekto-
nisk begrundede formål. 

I delområdet, kan der foregå forskellige fri-
tidsaktiviteter. Det kan være Beach volley, pe-
tanque, fitness, minigolf og lignende. 

Aktuelt ønskes der etableret et Adventuregolfan-
læg, markeret på bilag 7 som fritidsområde. An-
lægget er et egentlig minigolfanlæg, men det 
anlægges ikke med de traditionelle små baner, 
men med et anlæg der modellere landskabet, 
indsætter virkelighedstro elementer som klip-
per, vandfald, broer og vand. 
Anlægget kan have et tema og det er kun fanta-
sien der sætter grænserne for de forskellige for-
hindringer. Anlægget kan indrettes med forskel-

lige beplantningstyper og anlæggelse af små 
sandbunkeres. Anlægget kan maksimalt antage 
4200 m2.  

Delområde D  
Området omfatter den oprindelige landbrugs-
ejendom, der var grundstammen i udviklingen 
af området. Denne ejendom anvendes i dag 
som ”maskinstation” for driften af golfbanerne. 
I lighed med reglerne for anvendelse af ned-
lagte landbrugsbygninger i det åbne land gives 
der med lokalplanen mulighed for, at der i byg-
ninger i delområdet kan indrettes op til 10 væ-
relser til overnatning for ansatte med kortvarigt 
arbejde i området. 
Hermed imødekommer man behovet for at 
kunne indkvartere bl.a. sæsonarbejdere, der 
medvirker ved anlæg og drift af funktionerne i 
området. 
Der kan i området etableres en affaldsplads, for 
sortering af andet end dagrenovation. Etable-
ring kræver forudgående tilladelse fra kommu-
nens miljøafdeling.

Delområde E 
Området omfatter ejendommen Sjørup Søvej 
27 A&B, der ligger i umiddelbar forbindelse med 
delområde C, blot adskilt af Sjørup Søvej. 

Her var der bl.a. tidligere indrettet en køb-
mandshandel. Denne købmandshandel er ikke 
længere i drift og ejendommen fremstår i dag 
som én fritlagt bolig og en tidligere driftsbyg-
ning/garage, sammenbygget med den tidligere 
købmandshandel. 

Delområdets aktiviteter her ikke tidligere været 

Foto fra driving rangen, der også er holdt i et mørkt 
materialevalg.

Ejendommen Sjørup Søvej 27 A&B kan med lokal-
planen ombygges. Det nuværende materialevalg 
ændres til et mørkere udtryk, så ejendommen ikke 
er så synlig i området.



REDEGØRELSE

LOKALPLAN NR. 1032
VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

11

omfattet af planlægning, da aktiviteterne ikke 
var forudsat planlægning. 

I området gives der nu mulighed for indretning 
af, eller opførelse af op til 10 ferielejligheder in-
den for et udlagt byggefelt. Ferielejlighederne 
kan udstykkes enkeltvis, hvorefter der etableres 
en ejerforening. Endvidere gives der mulighed 
for ombygning/udvidelse af eksisterende bolig, 
sådan at der kan indrettes en restaurant/cafe i 
stueetagen samt en bolig på 1. sal.

Delområdet har karakter af centerområde og 
placeringen i direkte nærhed med delområde C 
er netop forudsat for denne anvendelse, hvor-
med eksisterenden servicefunktioner udvides og 
fortsat er placeret samlet i fritidsanlægget. 

Delområdets arkitektur fastholdes i den eksiste-
rende struktur, hvor det gamle gårdanlæg fort-
sat kan aflæses, men antage et moderne udtryk. 
Delområdet kommer til at indeholde sekundære 
centerfunktioner, i forhold til Himmerland Golf & 
Spa Ressort, der ligger i direkte forbindelse her-
med. Derfor er det vigtig at de to delområder 
samlet set kommer til at fremstå som et samlet 
serviceområde. De to delområder reguleres der-
for forholdsvis ens i § 8.   

Området i øvrigt
Denne lokalplans ”kerneaktivitet” er fortsat golf-
spillet. I centerområdet, delområde C og E, vil 
der kunne suppleres med andre aktiviteter.

Fremover vil området også kunne rumme aktivi-
teter, der ikke direkte kan knyttes til golfspillet. 
Dette sker for at Gattenområdet også kan frem-
stå som et attraktivt valg for familier, hvor det 
ikke er alle, der spiller golf. 

Lokalplanens bebyggelse skal fortsat søge at 
indpasse sig i landskabet, hvorfor planens be-
stemmelser om arkitektur (materialevalg, farver 
og placeringer) er vigtig at holde fast i.

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer, som ikke er golfbaner, skal 
fortsat vedligeholdes som have, gårdsplads og 
park. Større oplagring af affald og materiel skal 

indhegnes og afskærmes i forhold til omgivel-
serne.

Vej-, sti og parkeringsforhold
Eksisterende stier i området opretholdes, og 
fremgår af kortbilag nr. 7.   

Der sikres fortsat en ny hovedsti østvest gen-
nem delområde A. Hvor denne sti skærer Sjø-
rup Søvej skal der udføres en såkaldt ”sikret 
skæring”, så passage til fods og med golfvogne 
kan ske på en trafiksikker måde. 

Selve udformningen af denne stiskæring vil ske 
i samråd med Vejmyndigheden. 
Der skal udlægges parkeringspladser i et om-
fang, så det normale, daglige parkeringsbehov 
i forbindelse med driften af området kan dæk-
kes. Ved meget store stævner kan det komme 
på tale at inddrage yderligere arealer til dette 
formål. 

Parkeringsarealer i delområde C+E skal have 
en høj grad af bearbejdning og underordne sig 
landskabet. Arealerne skal opdeles og afskær-
mes i forhold til sommerhusområderne. 

Byrådet kan løbende fastsætte parkeringskra-
vet i forbindelse med udstedelse af byggetilla-
delser til nye funktioner og aktiviteter i lokal-
planområdet. 

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, samt 
lokalplanrammerne 35.B.1 og 35.B.2.

Med denne lokalplan ændres på afgrænsnin-
gen af flere rammeområder og der foretages 
en justering af flere bebyggelsesprocenter for 
de enkelte områder. Som følge heraf ledsages 
lokalplanen af et kommuneplantillæg nr. KP09-
112-30 med følgende indhold:

Lokalplanramme 103.S.1 vil ved vedtagelsen af 
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kommuneplantillægget blive erstattet af: 

112.O.1  Feriecenter ved Gatten 
35.O.2 Område til offentlige formål - golfbane. 
Lokalplanramme 35.B.1 vil ved vedtagelsen af 
kommuneplantillægget blive erstattet af en ny 
lokalplanramme 35.E1.1 til lokalt erhvervsfor-
mål med tilknytning til driften af golfbanen. 
Lokalplanramme 35.B.2 vil ved vedtagelsen af 
kommuneplantillægget blive erstattet af en ny 
lokalplanramme 35.B.2, der medtager nabo-
ejendommene samt fastlægger områdets an-
vendelse til boligområde. 

Eksisterende lokalplan samt tidligere for-
slag.
Den gældende Lokalplan nr. 100 blev tilveje
bragt i 2001 som afløser 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 med over 300 fri-
tidshuse og center - og hotelfunktioner. 

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslag 
nr. 1031 aflyses Lokalplan nr. 100 for de områ-
der, der er sammenfaldende med den lokalplans 
områder. 

Med vedtagelsen af denne Lokalplan nr. 1032 af-
løses og aflyses Lokalplan nr. 100 helt. 

Den 24. juni 2010 vedtog Byrådet i Vesthim-
merlands Kommune lokalplan nr. 1011 som for-
slag. Da dette aldrig er fulgt op af en endelig 
vedtagelse, er forslaget bortfaldet.

El-, vand- og varmeforsyning
Elforsyning
Lokalplanområdet forsynes med el fra offentligt 
forsyningsselskab (HEF).

Vandforsyning
Lokalplanområdet er forsynet fra det offentlige 
vandværk i Gatten.

Varmeforsyning
Område A,B og E er ikke tilsluttet kollektiv var-
meforsyning. Område C er forsynet med blo-

kvarme fra egen varmecentral.

Spildevandsplanen
Lokalplanens områder er beliggende indenfor 
kommunens kloakopland og er tilsluttet offent-
lig 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.

Drikkevand
Ved udarbejdelse og revidering af lokalplaner 
skal der tages vidtgående hensyn til grund-
vandsbeskyttelse. Der gives ikke tilladelse til 
etablering af grundvandstruende aktiviteter i de 
generelle indsatsområder (OSD og indvindings-
oplande).

Støj
Støj fra området og i grænserne til naboom-
råderne må ikke overstige grænseværdierne i 
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 / 1984, Støj fra 
virksomheder.

Lugt
Det må forventes, at der i perioder lugter ”land-
ligt” som følge af aktive landbrug omkring lokal-
planområdet.

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

Zoneforhold
Lokalplanens område er beliggende i landzone 
og forbliver i landzone efter den endelige vedta-
gelse og offentliggørelse af planen. 

Bonusvirkning 
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Ved udstykning, byggeri og ændret anvendelse 
i overensstemmelse med lokalplanens bestem-
melser, erstatter lokalplanen i medfør af § 36, 
stk. 1 nr. 5 i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/9 
2009 (planloven) de nødvendige tilladelser efter 
§ 35, stk. 1 i samme lov (landzonetilladelse). 
Det betyder, at lokalplanen skal beskrive den til-
ladte udstykning, bebyggelse og /eller anven-
delse med samme præcision, som en landzone-
tilldelse skal have.

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.

Naturbeskyttelsesloven 
Beskyttet natur, se kortudsnit på næste side. 
Der er mange beskyttede naturtyper inden for 
det lokalplanlagte område. 

Sjørup Sø med bredzone, der er mose. 

Enge ved Gatten Bæk i den nordlige del af om-
rådet og nord for Sjørup Sø. 

Der er flere beskyttede søer – både kunstigt 
gravede, som i dag opfylder kriterierne for at 
være beskyttede søer - og naturlige søer. 

Der er flere moser - både med og uden forbin-
delse til søerne. 

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

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

Søbeskyttelseslinje 
Søbeskyttelseslinjen omkring Sjørup Sø er tidli-
gere blevet ophævet for det lokalplanlagte om-
råde. 

Skovbyggelinje 

Omkring skoven øst for Sjørup Sø er der 300 m 
skovbyggelinje. Den østlige del af området lig-
ger inden for byggelinjen. Byggeri, skure, ma-
ster mv. kræver forudgående dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 17. 

Økologisk forbindelse 
Søbredden langs Sjørup Sø er i Kommunepla-
nen udpeget som økologisk forbindelse. Som 
følge heraf skal en rekreativ sti langs søen ligge 
min. 10 meter fra søens vandflade. 

En mindre del af område A ved Sjørup Sø er 
omfattet af Naturbeskyttelsesloven hvorfor en 
flydebro og et evt. fuglekiggertårn kræver for-
udgående tilladelse fra Vesthimmerlands Kom-
mune. 

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 virkeliggørelsen af planerne  
vil give sansynlige væsentlige virkninger på mil-
jøet. I så fald skal planerne miljøvurderes. 

Vesthimmerlands Kommune har på dette grund-
lag vurderet at planen ikke må forventes at få 
en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor 
skal der ikke foretages en miljøvurdering.

Tinglyste deklarationer
Der aflyses ingen deklarationer.
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§ 1   Lokalplanens formål

Lokalplan nr. 1032
Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter, ferielejligheder, 
boliger og restaurent ved Gatten, Sjørup Sø.
Efter lov om planlægning (lov nr. 937 af 24. september 2009 med 
senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

- at fastlægge og regulere områdets anvendelse til golf-
bane med bygningsanlæg og funktioner med tilknytning til 
golfspil, 

-at fastlægge retningslinier for udvidelse og anvendelse af 
et delområde  til hotel, ferie- og fritidsformål.  

-at fastlægge muligheder for ferielejligheder, restaurant/
cafe og i forbindelse hermed en enkelt bolig,

-at fastlægge retningslinjer for boliger ved Sjørup Sø, 
 
-at fastlægge beliggenheden af stier og veje,  

-at styre anvendelsen af materialer og farver i området, 

-at sikre offentlighedens adgang til området ved Sjørup Sø. 

1.1     Lokalplaplanen har til formål:

§ 2   Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag nr. 1 
og omfatter følgende matrikelnumre: 

1a, 1c, 1v, 1af, 1ai, 1ah, 1ag, 1ka, 1iæ, 1iø, 1vr, 1vs, 1vt, 
1vv, 1vx, 1vy, 1væ, 1vz, 1xa, 1xb, alle af Lille Sjørup By, 
Flejsborg samt del matr. nr. 42 af Lille Søttrup By, Ulstrup, 
og del af umatrikuleret vejareal, Sjørup Søvej, samt alle 
parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse ud-
stykkes fra ovennævnte ejendomme inden for lokalplanens 
område. 

Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B, C, D og 
E som vist på Kortbilag nr. 2. 

Lokalplanens områder er beliggende i landzone og forbliver 
i landzone. 
 

2.3

2.2
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§ 3   Områdets anvendelse

3.1
For delområde A gælder:
Området må kun anvendes til golfbaner og som rekreativt 
område med offentlig adgang. Området skal i princippet 
friholdes for større bygningsanlæg. Mindre servicebygnin-
ger som toiletter og bygninger til områdets drift og funktion 
kan dog tillades. I forbindelse med større golfturneringer, 
kan der i området etableres bygningsanlæg og parkering af 
midlertidig karakter.
 
For delområde B gælder: 
Området må kun anvendes til boligformål, åben-lav bebyg-
gelse til helårsbeboelse. 

Inden for området må ikke udøves nogen form for virksom-
hed, der ved støv, lugt, støj, udseende eller på anden måde 
efter Byrådets skøn er til ulempe for de omboende. 

For delområde C gælder:
Området må kun anvendes til: 
-Hotel, ferie- og konferencecenter med tilhørende funktio-
ner, 
-varmecentral, parkering.

I området må endvidere indrettes 1 bolig for funktionær 
med tilknytning til driften, såfremt den indrettes i direkte 
forbindelse med det øvrige byggeri. 

Der kan udlægges arealer til detailhandelsbutik til brug for 
de kunder, der i øvrigt benytter områdets primære funktion. 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål, må ikke 
overstige 400 m². Beregningen af bruttoetagearealet til 
butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser 
om beregning af bebyggelsens etageareal. Ved beregning af 
bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalefacili-
teter, dog maximalt 100 m². 

Der kan anlægges et Adventuregolfanlæg.

For delområde D gælder: 
Området må kun anvendes til: 
Service - og driftsbygninger/anlæg til golfbanens, drift og 
vedligehold med tilhørende værksteder og garager til maski-
ner og materiel. 

Der må etableres 1 bolig for person med tilhørsforhold til 
centret. 

Der må etableres max. 10 boligenheder til brug for ansatte 
med tilknytning til drift og anlæg af golfbaner samt feriecen-
teret.

For delområde E gælder:
Området må kun anvendes til:
Etablering af op til 10 ferielejligheder og tilhørende p-areal.

3.1 I forbindelse med golftur-
neringen ”Made in Denmark” 
kan der opstilles tribuner, 
telte, salgsboder, toiletvogne 
og lignende. Disse anlæg kan 
kun opstilles midlertidig og 
de kræver forudgående til-
ladelse fra bygningsmyndig-
heden og det kræver særskilt 
landzonetilladelse. 3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.4 -”tilhørende funktioner” 
kan være af enhver service- 
eller fritidskarakter.

3.7 - Ved lokalplanens til-
blivelse optog en Proshop 
244m2 af bruttoetagearealet 
til butiksformål.

3.8 - Et adventuregolfanlæg 
er en minigolfbane blot med 
en rig iscenesættelse/ udfør-
lige små baner.



LOKALPLAN NR. 1032
VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

BESTEMMELSER

17

Der må etableres 1 bolig på 1. sal i eksisterende stuehus.

Der må indrettes og udvides en restaurent/cafe med tilhø-
rende personale- og kunde faciliteter på i alt op til 200 m2 i 
stueetagen på eksisterende stueus.

For delområde A, C, D og E gælder: 
Udstykning og sammenlægning af ejendomme i lokalplan-
området skal godkendes af Byrådet. 

For delområde B gælder: 
Der kan udstykkes 2 ny grund til helårsboliger som vist i 
princippet på Kortbilag nr. 4 og 5. 

 

Der kan ikke etableres parkering langs vejkanten af Sjørup 
Søvej.

For delområde A gælder:
Der udlægges areal (som princip) til sikring af følgende 
hovedstier for offentlighedens adgang igennem området: 
Stien a-b-c-d og stien b-e i en bredde af min. 2,5 m som 
vist på Kortbilag nr. 3. Stier må tillige anvendes af eldrevne 
golfvogne. 

Der udlægges areal til en parkeringsplads med plads til min. 
5 biler ved punkt P ved Sjørup Søvej (Kortbilag nr. 3). Plad-
sen må kun anvendes af personbiler. 

Der udlægges areal til stien f-g i en bredde af 2 m som 
trampesti i græs langs Sjørup Sø. Stien skal sikre offentlig-
hedens adgang til søbredden og engene ved søen (Kortbi-
lag nr. 3). Stien skal stedse holdes farbar ved regelmæssig 
græsslåning i min. 1 m bredde. 

Senest 2 år efter godkendelse af nærværende lokalplan skal  
§ 5.3 og 5.4 være anlagt og anvendelig/farbar.

For delområde B gælder:
Vejadgang skal ske fra Sjørup Søvej. (Der udlægges ikke 
nye veje i delområdet med denne lokalplan). 

For delområde C og E gælder: 
Vejadgang skal ske fra Sjørup Søvej.

Stien c-d vist på bilag 3 udlægges med en for gående og 
golfvogne sikret skæring af Sjørup Søvej eller en forlægning 
af denne ved punkt c. 

Der skal i delområde C og E udlægges areal til parkering i 
overensstemmelse med kommunens parkeringsnormer, og 
antallet meddeles i forbindelse med byggesagsbehandling.

 
 

3.13

§ 4   Udstykning

4.1

4.2

§ 5   Vej- sti- og parkeringsforhold

5.1

5.2

5.35.3 En trampesti har 
ingen belægning, hverken 
i form af grus, stenmel 
eller lignende. Den skal 
også holdes forholdsvis 
smal, dog sådan at der 
man kan færdes med ter-
rængående kørestole. 

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

3.14
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§ 7   Bebyggelsens omfang og placering

7.4 Har grunden et skrå-
nende terræn, udlægges 
et niveauplan af byg-
ningsmyndigheden. Dette 
fastlægges som et gen-
nemsnit, af det areal der 
bebygges.

7.5 Bestemmelsen skal 
opfattes som en metode 
til at holde ny bebyggelse 
i sammenhæng med den 
eksisterende, så der bliver 
tale om en huludfyldning.

§ 6   Belysning

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

For delområde A gælder: 
Enkelte småbygninger, nødvendige for golfbanens drift og 
brugere, kan placeres i delområdet under forudsætning af, 
at bygningen indpasses i terrænet og placeres i forbindelse 
med levende hegn og lign. Den enkelte bygning skal udfor-
mes som A-hus og må ikke gives en højde, der overstiger 5 
m. Grundarealet må ikke overstige 10 m2. 

I tilknytning til stien f - g bilag 3 ved Sjørup Sø kan der 
etableres en flydebro, et fugletårn og en opholdsplads. 
Etablering af disse anlæg kræver tillige tilladelse fra Vest-
himmerlands Kommunens.   

For delområde B gælder: 
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 20. 

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m for bebyggelse i 1 
etage med udnyttelig tagetage, samt 7 m for bebyggelse i 2 
etager, målt fra naturlig terræn eller et udlagt niveauplan. 

For bebyggelse af byggefeltet a vist på Kortbilag nr. 4 gæl-
der dog følgende: 
Bebyggelsen skal placeres imellem 5 og 25 meter fra vej-
skel.

For bebyggelse af byggefeltet b vist på Kortbilag nr. 5 gæl-
der dog følgende: 
Antallet af boliger må ikke overstige 1. 
Ny bebyggelse inklusive garager, carporte, drivhuse og ud-
huse må kun placeres indenfor det udlagte byggefelt b. 

Der fastlægges et niveauplan for ny bebyggelse i kote 
22,20. (Gennemsnitlig midte af adgangsvej ligger i kote 
22.) 

Nye bygninger skal kunne rummes inden for det på Kortbi-
lag nr. 6 viste tværprofil med en maksimal højde på 3,7 m. 

Tage skal udføres som hældningstage med en minimums-
hældning på 10 grader med fald mod øst. 

For delområde C gælder: 
Bebyggelsesprocenten for delområdet under et må ikke 
overstige 50.

Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 1vr Li Sjørup By, Flejs-
borg må ikke overstige 80. 
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Ny bebyggelse må kun placeres inden for de på Kortbilag nr. 
7 viste byggefelter. 

Bebyggelsen må opføres i skel mod arealer, der anvendes til 
golfbane og parkering. 

Byggefeltet omkring varmecentralen omfatter ca. 700 m2. 

Byggefeltet omkring bygningen ved Driving Range har en 
udstrækning på 15 x 90 m (Kortbilag nr. 7). 

Byggefeltet omkring Starters House har en udstrækning på 
ca. 15 x 15 m (kortbilag nr. 7)

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m og antallet af 
etager må ikke overstige 2. Hemse kan overstige et areal på 
4,5 m2. 

Mindre dele af byggeriet kan endvidere antage 12,5 m og 
udnyttes i 3 etager. Denne mulighed begrænses dog til 
ønsket om at skabe et særligt lokale, opnå en aksevirkning, 
skabe et markant midtpunkt eller tilsvarende arkitektoniske 
formål. 

Skorsten for varmecentral mv. skal begrænses i højden til 
den for funktionen nødvendige højde, dog max. 30 m. 

Primære bygningskroppe skal udføres med hældningstage. 

Område for fritidsaktiviteter omfatter ca. 4200 m2 markeret 
på bilag 7.

Adventuregolfanlæg kan anlægges i hele området for fritids-
aktiviteter. Der skal holdes en afstand til sti og parkerings-
areal på min 5 meter.

For delområde D gælder: 
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 20. 

Mod delområdets vestlige skel må bebyggelse ikke opføres 
nærmere skel end 15 meter, undtaget er faste hegn.

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Antallet af etager 
må ikke overstige 2. 

I området kan opføres 1 mast til antenner for mobilkommu-
nikation med en max. højde på 30 m. 

For delområde E gælder: 
Bebyggelsesprocenten for delområdet under et må ikke 
overstige 20 %. 

Byggefeltet omkring eksisterende bygninger omfatter ca. 
7.000 m2 og feltet er udlagt med 5 meter afstand fra vest-
ligt skel og 10 meter fra skel mod nord. 
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7.20 I form af regulære 
bygninger. Der kan op-
føres lave støttemure til 
afskærmning af grus-
materiale og lign. 
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Ny bebyggelse må kun placeres inden for de på kortbilag 7 
viste byggefelter.

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Antallet af 
etager må ikke overstige 1 etage med udnyttelig tagetage. 
Partielt ved kviste, tagterrasser og lignende kan etagerne 
antage to fulde etager.

Der kan indrettes og udvides restaurent med tilhørende per-
sonale og kundefaciliteter på op til i alt 200 m2.
Herudover kan der i direkte forbindelse med restautant 
etableres areal til udeservering.

For delområde A, C og E gælder.
Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farverne, sort, 
mørk teglrød og mørke farver som grøn umbra og dodenkop 
tilhørende jordfarveskalaen med sortindhold over 70% og 
kulørindhold under 50% beregnet iht. det internationale far-
vesystem NCS (Natural Color System). 

Til udvendige bygningssider må kun anvendes tegl og be-
ton, eller fremstå med træbeklædning af massivt træ. Der 
må ikke anvendes materialer, der efterligner træ.

Primære bygningsdele skal udføres med hældningstag.

Mindre bygningsdele kan partielt udføres i glas og metalma-
terialer.

Tage må kun dækkes med mørke, ikke reflekterende tagma-
terialer.

Større ovenlystage kan dog udføres i glas og andre ovenlys-
materialer.

Solfangere og solcelleanlæg må kun oplægges på tagflader 
og bygningssider, såfremt de integreres i bygningen som 
et arkitektonisk element, og ikke udgør et selvstændigt, 
teknisk anlæg.

For delområde B gælder:
Ny bebyggelse skal have facader af tegl eller beton som 
blank eller pudset mur og have karakter af helårsbolig. 

Op til halvdelen af en bygnings facade kan dog udføres med 
træbeklædning. 

Til- og ombygninger til eksisterende bolig skal i materiale-
valg og hovedform udføres som den eksisterende bolig eller 
på anden måde i harmoni med dennes arkitektur. 

Tage må kun dækkes med mørke og ikke-reflekterende 
tagmaterialer. 

For byggefelt b gælder endvidere:
Tage skal udføres som hældningstage inden for det på  bilag 
5 og 6 viste tværprofil.

§ 8   Bebyggelsens ydre udseende

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

7.30

7.29

7.31

8.12 Hældningstage 
kendes også som tage 
med ensidig taghæld-
ning. 



LOKALPLAN NR. 1032
VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

BESTEMMELSER

21

Tage skal enten dækkes med tagpap med listedækning eller 
udføres som begrønnet tag med tagvegetation eller græs-
tørv.

For delområde D gælder:
Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farverne, sort, 
mørk teglrød og mørke farver som grøn umbra og doden-
kop tilhørende jordfarveskalaen med sortindhold over 70% 
og kulørindhold under 50% beregnet iht. det internationale 
farvesystem NCS (Natural Color System). 

Til udvendige bygningssider må kun anvendes tegl og beton 
som blank eller overfladebehandlet mur. 
 
Udvendige bygningssider må endvidere fremstå med træbe-
klædning af massivt træ. Der må ikke anvendes materialer, 
der efterligner træ. 

Tage må kun dækkes med mørke og ikke-reflekterende 
tagmaterialer. 

For delområde E gælder:
Til- og ombygninger af eksisterende ejendom skal fremstå 
som ét samlet anlæg.

Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farverne, sort, 
mørk teglrød og mørke farver som grøn umbra og dodenkop 
tilhørende jordfarveskalaen med sortindhold over 70% og 
kulørindhold under 50% beregnet iht. det internationale far-
vesystem NCS (Natural Color System). 

Udvendige bygningssider skal fremstå i;
-blank mur, 
-som pudset/filset mur, 
-træbeklædning af massivt træ,
eller en kombination heraf.

Der må ikke anvendes materialer, der efterligner træ.

Primære bygningsdele skal udføres med hældningstag eller 
saddeltag.

Kviste skal udføres som taske/pultkvist eller som et partielt 
bygningsfremspring.

Mindre bygningsdele kan partielt udføres i glas og metalma-
terialer.

Tage må kun dækkes med mørke, ikke reflekterende tagma-
terialer.

Større ovenlystage kan dog udføres i glas og andre ovenlys-
materialer.
Solfangere og solcelleanlæg må kun oplægges på tagflader 
og bygningssider, såfremt de integreres i bygningen som 
et arkitektonisk element, og ikke udgør et selvstændigt, 
teknisk anlæg.
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8.18 Ved ansøgning om 
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§ 9   Ubebyggede arealer

SKILTNING
For delområde A gælder:
Større reklameskilte må ikke opsættes. Mindre skilte til ori
entering  om banernes nummer og brug mv. kan frit opsæt-
tes, men skal begrænses i størrelse og omfang. 

For delområde B gælder: 
Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 

For delområderne C,D og E gælder: 
Permanente skilte og reklamer større end 0,7 x 1 m skal 
godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde.  
(Undtaget fra denne bestemmelse er skilte ved større stæv-
ner og særlige begivenheder under 4 ugers varighed). 
 
Ved indkørslen til Himmerland Golf og Spa Resort kan opstil-
les 1 pylon eller skulptur med en højde på max. 4 m og en 
bredde på max. 2 x 2 m. 

Skiltet/skulpturen må være belyst eller bagbelyst, dog ikke 
således at dette medfører en væsentlig fjernvirkning i det 
åbne land i strid med Naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1. 

For delområde A gælder: 
Terrænreguleringer større end +- 2 m skal godkendes af 
Byrådet. 

Der kan anlægges en jordvold med tilhørende grøft som vist 
på Kortbilag nr. 5 og 6. 

For delområde B gælder: 
Ubebyggede arealer skal befæstes eller beplantning. Der må 
ikke være oplag af byggematerieler, uindregistrerede biler 
og lign.. Til hegn og afskærmning må kun anvendes løvfæl-
dende træer og buske. 

For byggefelt b gælder desuden: 
Der skal anlægges en skråning langs vestskel mod golfba-
nen som vist på Kortbilag nr. 5 og 6.  

Beplantning og levende hegn skal af hensyn til udsigten fra 
golfbanen over søen skal holdes under den skrå sigtelinje 
vist på bilag nr. 5.

For delområde C og E gælder:
I forbindelse med restaurant og hotel skal der etableres luk-
kede varegårde, hvor oplag og containere til renovation, og 
affald mv. ikke er synlige fra omgivelserne. 

Parkeringsarealer til personbiler skal opdeles i mindre enhe-
der, der skal indrammes og afskærmes i forhold til omgivel-
serne. 

En del af det krævede/nødvendige parkeringsareal kan 
etableres som befæstede græsarealer (spidsbelastnings-
arealer). 
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Afskærmning og markering af parkeringsarealer skal gives 
en udformning, der harmonerer med naboskabet til som-
merhusområdet og golfbanen. 

Der må ikke være udendørs oplag af materiel og maskiner.

For delområde C gælder desuden:
Adventuregolfanlæg kan modellere terrænet og anlægges 
med elementer som klipper, vandfald, vand, broer og lig-
nende. Anlægget kan tilføjes fantasifulde elementer afhæn-
gig af et tema.

Adventuregolfanlægget kan hegnes med et transparent 
hegn, maksimal i 2 meters højde.

For delområde D gælder: 
Opbevaring af materiel og redskaber skal ske på indheg-
nede arealer eller gårdsplads, der afskærmes mod veje og 
naboskel. 

Pladser med containere skal afskærmes mod veje og naboer 
med fast hegn. 

I henhold til lov om planlægning, § 15, stk. 4, fastlægges 
hermed bestemmelse om, at følgende landzonetilladelser 
efter lovens § 35, stk. 1 ikke er fornødne, men anses for 
meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt 
vedtagne lokalplan: 

-Tilladelse til opførelse af ny bebyggelse og ændring af 
bestående bebyggelse i det omfang, bebyggelsen er tilladt i 
henhold til lokalplanens bestemmelser. 
 
-Tilladelse til ændret anvendelse af ubebyggede arealer, når 
ændringen er i overensstemmelse med lokalplanens be-
stemmelser. 

-Tilladelse til udstykning og arealoverførsel, når udstyk-
ningen eller arealoverførslen er i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelser. 

Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgen-
de: 

-Anvendelse af delområde C til hotel, ferie- og konferance-
formål og tilhørende anlæg, jf. §§ 3.4-3.8, og for delområde 
E, jf. §§ 3.12 - 3.14,

-udvidelse af eks. bygninger og opførelse af nye bygninger, 
jf. §§ 7.1 - 7.22, 7,27 - 7.31 og §§ 8,1 - 8.13, 8.18 - 8.31,

-udstykning mv. jf. pkt 4.1. - 4.2. 

-anlæg af tilkørselsveje, stier samt parkering, jf. §§ 5.1-5.9, 

9.9
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§ 10   Meddelt landzonetilladelser (bonusvirkning)
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-etablering af parkering og rekreativ sti jf. § 5.3 

-etablering af Adventuregolfanlæg jf. 3.8, 7.22 og 9.11-9.12

Områdets bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak i henhold 
til spildevandsplanen.

Lokalplan nr. 100 Farsø Kommune, vedtaget den 12. novem-
ber 2001, ophæves for nærværende lokalplans områder.

Der ophæves ingen servitutter.

Der er ved en tidligere vedtaget lokalplan for hele området 
oprettet en grundejerforening med medlemspligt for alle 
ejere og brugere i bl.a. delområde A, C og D.

For delområderne A, C og D gælder: 
Nye ejere af grunde, ejendomme og virksomheder inden for 
lokalplanens områder A, C og D har pligt til at være med-
lemmer af områdets grundejerforening, der er oprettet ved 
den første lokalplan for området. 

Ejere af grunde, ejendomme og virksomheder i denne lo-
kalplans områder har fortsat pligt til at være medlemmer af 
områdets grundejerforening (sommerhuse, golfbaner, mv.). 

Grundejerforeningen har pligt til at optage nye medlemmer, 
der muliggøres ved denne lokalplan. 

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

For delområde E gælder:
Ved udstykning af ferielejligheder skal der etableres en 
ejerforening.

§ 12   Ophævelse af Lokalplan og servitutter

§ 13  Grundejerforening

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

§ 11   Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug
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Knud Kristensen
Borgmester

Mogens Kristensen
Kommunaldirektør

§ 15   Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Vesthimmerlands Byråd  den 19.09.2013 i 
henhold til planlovens § 24. 

På Byrådes vegne 
 

Vesthimmerlands Byråd har den 19.12.2013 vedtaget lokalplanen 
endeligt i henhold til planlovens § 27. 

På Byrådes vegne 

Knud Kristensen
Borgmester

Mogens Kristensen
Kommunaldirektør

Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtag-
ne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område 
ifølge § 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges 
eller anvendes efter planens bestemmelser.

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 væsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensatio-
nen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsent-
lige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en 
ny lokalplan.

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

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

§ 14   Retsvirkning
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??NAVN

1:2000

??TITEL

Himmerlandsgade 27 - 9600 Aars
Tlf.: 99 66 70 00

www.vesthimmerland.dk

Sagsbehandler:

Dato: Målestok:

Emne:

1xv

1a

1vv

1vy

1vz

1væ

1ah

1af

1xa

2f

2i

1 ny udstykning
Byggefelt a

1 ny udstykning
Byggefelt bCa. 15 m passage

Golfbane

Sø
br

ed

Friareal

Signatur

Delområdeafgrænsning

Eksisterende skel der kan flyttes til delområdeafgrænsningen

Ny udstykningsmulighed

Byggefelt

Delområdeafgrænsning

N

Delområde B

I delområde B åbnes mulighed for ud-
stykning af 2 nye grunde og en mindre 
matrikulær ændring af Sjørup Søvej 55, 
med et trekantareal. 
De to grunde reguleres i lokalplanens 
bestemmelser. 

Nye bygninger på byggefelt b reguleres 
med niveauplan, byggefelt, fast tvær-
snit og begrænset bygningshøjde for at 
mindste synligheden fra golfbanen oven 
for. Se bilag 5 for detaljer herom.

Nye bygninger på byggefelt a reguleres 
med byggefelt og niveaplan. Udstyknin-
gens udstrækning er ikke fastlagt.



BILAG NR.    BILAG NR 5

Nyt byggefelt b i delområde B

b



BILAG NR.    BILAG NR 6

Nyt byggefelt b og tværprofil i delområde B



BILAG NR.    BILAG NR 7

Byggefelter i delområde C & E
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20-08-2013

??NAVN

1:2000

??TITEL

Himmerlandsgade 27 - 9600 Aars
Tlf.: 99 66 70 00

www.vesthimmerland.dk

Sagsbehandler:

Dato: Målestok:

Emne:

Evt fugleskjul

Parkering for 5-6 biler
på grusbelagt areal

Opholdsplads

Flydebro

Princip til sikring af de rekreative oplevelsemuligheder i tilknytning til Sjørup Sø og de 
omgivende enge:
Der etableres en parkeringsplads i tilknytning til Sjørup Søvej med tydelig afmærkning for 
offentlig adgang.
En afmærket trampesti fører fra parkeringsområdet til søen langs kanten af golfbanen.
Stien holdes i klippet græs.

Der åbnes mulighed for udlægning af en flydebro med bademulighed på et egnet sted.
Dette vil også være attraktivt for beboerne i hytteområderne.

På et egnet sted kan der opsættes borde og bænke, og ved stiens afslutning kan evt. 
etableres et mindre gufleskjul eller en udsigtsplatform, afhængigt af naturindholdet.

Stiens udstrækning er ca. 4-500 m langt.

De tilstødende arealer anvendes fortsat til golfspil.

Illustrationsplan vedr. principper for offentlighedens adgang til Sjørup Sø



BILAG NR.    BILAG NR

Eksist. forhold set fra golfbanen lige før det 17. hul, beliggende ca. i kote 30 og ca. 22 m over søen.

Nye bygninger med højder under 3,7 m. vil kun lige kunne skimtes i den sydlige ende af byggefeltet.

Gunden og byggefeltet set fra den modsatte side af søen, øverst uden og nederst med mulig ny bebyggelse
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