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Vejledning

 Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give bor-
gerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i 
sammenhæng med planlægningen som helhed.

I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvor-
dan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og 
udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af:

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, 
og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. 
også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig 
til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver til-
ladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets 
fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til 
formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke 
direkte bindende.

Bilag:

Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.

Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet 
hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.

Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og 
anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og 
inspiration og er derfor ikke bindende.

Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, 
Støj fra erhverv, Parkeringsnormer som uddyber eller illustrerer lokal-
planbestemmelserne.

Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lo-
kalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og 
anlægsarbejder, herunder nedrivning af  byggeri. Endvidere når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der 
skal overføres arealer fra landzone til byzone.

Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udar-
bejde et lokalplanforslag.
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Lokalplanforslaget
Når kommunalbestyrelsen har  udarbejdet et forslag til  lokalplan offent-
liggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at 
komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når 
offentlig hedsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken 
udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændrings-
forslag. Herefter vedtages planen endeligt.

Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller 
efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er 
tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse 
af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt  og bekendt-
gjort den i avisen,  er den bindende for de ejendomme, der ligger inden 
for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i 
strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret 
før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom 
det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller 
anlæg, der er beskrevet i planen.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirk-
ninger i lokalplanen.
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Lokalplanens baggrund og 
formål

Den eksisterende campingplads "Saltum Strand Camping" kan føres 
tilbage til begyndelsen af 1960'erne hvor landmanden åbnede sin mark 
for datidens teltcampister med interesse for strandliv og gode som-
meroplevelser med familien. På det tidspunkt var byggelysten stor og 
omkring campingpladsen blev der bygget sommerhuse i forholdsvist 
hurtigt tempo. Stramninger af lovgivningen bidrog til, at der blev sat 
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000. Luftfoto optaget 2020.



begrænsninger for opførelsen af sommerhuse inden for kystnærheds-
zonen, og i stedet blev campingpladserne et hurtigt voksende aktiv 
for folk med campingvogn, og som ønskede at feriere i de kystnære 
områder. Som et led i sikring af campingpladsens udvidelsesmulighe-
der opkøbte de daværende campingpladsejere flere af de tilstødende 
sommerhusgrunde, og anvendte disse til campingformål. Det betyder, 
at campingpladsen har status som sommerhusområde.

Udviklingen i turismen har imidlertid ændret sig de seneste år. Cam-
pingpladser og lystbådehavne oplever tilbagegang og stagnation, 
mens feriehusene er i fremgang. 

I 2018 blev der udarbejdet en ny lokalplan for området, der gav mulighed 
for små sommerhuse på lejet grund sammen med en campingplads. 
Det var en ny ide og en måde at tilføre campinglivet en ny mulighed  
samtidig med at frigøre en del campingenheder på et marked, hvor 
der pt. er overkapacitet.

Imidlertid har det vist sig, at der er flere problematikker i forhold til at 
kunne gennemføre projektet og effektuere lokalplanen, da intentio-
nerne om at sælge sommerhuse på lejet grund ikke kunne realiseres 
på grund af Erhvervsstyrelsens administrative praksis på området. 

Desværre var det heller ikke en mulighed at udstykke de mindre grunde 
til en attraktiv størrelse på grund af restriktive regler, der er omkring 
vejplaner og tilgang til renovation og vendepladser.

Idet delområde I skal benyttes til campingdrift, er intentionen med lokal-
planen desværre ikke længere hensigtsmæssig og mulig at realisere. 

På den baggrund giver nærværende lokalplan mulighed for at udstykke 
hele området til sommerhuse.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i sydsiden af Saltum Strandvej, ca. 
1,75 km fra stranden og ca. 2,7 km vest for Saltum by.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene matr.nr.: 9c, 9cm, 9cn, 9ao, 
9an, 16c, 16i, 16k, 16l, 16m, 16n, 16o og 16p alle Fårup By, Saltum. 

Lokalplanområdet er cirka 7,6 ha og anvendes i dag til campingplads. 
Hele området er beliggende i sommerhusområde med undtagelse 
af den sydligste parcel, matr.nr. 9an, der er beliggende i landzone. 
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Denne lokalplan ændrer ikke på zonestatus. 

Området er delvist afgrænset af beplantning mod omgivelserne.

Vejadgang til området sker fra Saltum Strandvej.

Lokalplanområdets omgi-
velser

Overordnet set er lokalplanområdet beliggende i et større sammen-
hængende sommerhusområde, som er fuldt udbygget. 

Mod nord og øst grænser lokalplanområdet umiddelbart op til som-
merhusområder, mens området mod vest og syd grænser op til arealer, 
der dyrkes landbrugsmæssigt.  Mod sydøst grænser området op til en 
anden campingplads, Jambo Feriepark.  Ca. 1 km. mod syd findes 
Fårup Sommerland.

Det overordnede indtryk af lokalplanområdets omgivelser er, at området 
er beliggende i et område domineret af sommerhuse og turistfaciliteter.

Lokalplanens indhold
Det overordnede mål med lokalplanen er at skabe rammerne for et 
nyt sommerhusområde og sikre harmoni og sammenhæng i bebyg-
gelsen. Derfor arbejder lokalplanen med fælles retningslinjer vedr. 
udformning, farver, tagmateriale mv. på de nye sommerhuse. 
Lokalplanen inddeles i 2 delområder:

Delområde I: Sommerhusområde, ca. 6,1 ha.
Delområde II: Fælles friareal, ca. 1,5 ha.

Delområde I udlægges til sommerhusområde. Delområdet er i forvejen 
beliggende i sommerhusområde og lokalplanen rummer mulighed for, 
at der kan opføres et nyt lukket sommerhusområde. Planen fastlægger 
principper for sommerhusenes placering, udformning og vejadgang.

Delområde II udlægges til fælles friareal tilhørende sommerhusområ-
det.  Arealet , der er beliggende i landzone, udgør den allersydligste del 
af den eksisterende camplads. Arealet kan indrettes med tværgående 
stier, leg- og boldspilsfaciliteter.

Disponering af området fremgår af Bilag 2.
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Udstykning og byggemuligheder
Området udstykkes som vist i princippet på Bilag 3. 

Ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførelse inden for del-
område I, skal det enkelte grundareal være mindst 1200 m2  eksklusiv 
vej- og stiarealer samt fællesarealer i henhold til bygningsreglementet.    

Bebyggelsens omfang og placering
For området gælder, at der udelukkende må opføres ét sommerhus 
pr. ejendom med et samlet boligareal på maksimalt 150 m2. Ud over 
sommerhuset må der opføres garage, carport, udhus, overdækket 
areal o. lign. på maksimalt 35 m2 samlet set.
Anneksareal indgår i beregning af det samlede areal vedr. sommer-
huset. 

Bebyggelse må højest opføres i én etage med en maksimal højde på 5 
meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.

Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 15 meter fra vejskel 
mod Saltum Strandvej.

Bebyggelsens ydre fremtræden 
Der skal skabes et sammenhængende sommerhusområde, som er 
i harmoni og hvor de enkelte bebyggelser ikke skiller sig væsentligt 
ud og virker dominerende i landskabet.
Derfor skal bebyggelse fremstå i træ i farverne sort, brun, grøn, rød 
eller træets naturlige farve.

Det harmonerer godt med de omkringliggende sommerhusområder. 
Samtidig videreføres den lange tradition for at opføre sommerhuse 
med saddeltag.
Tage skal derfor udføres som saddeltage uden afvalmning og hæld-
ningen skal være mellem 15-30 grader. 

Tage skal belægges med græs- eller lyngtørv eller sedum,  træ, tag-
pap, fibercement eller eternittagplader i mørke farver.

Veje og belysning
Lokalplanområdet vejbetjenes ad eksisterende overkørsel til Saltum 
Strandvej.

Nye veje udlægges i 8 meter og anlægges med en kørebanebredde på 
minimum 6 meter og kan belægges med asfalt, betonsten eller grus. 
Udlæg af veje og overkørsler fremgår som vist i princippet på Bilag 3.
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Beplantning
Langs lokalplanafgræsningen mod øst og vest er området afskærmet 
ved beplantning. Beplantningen ligger nærmest i skel til de eksiste-
rende sommerhuse. Med lokalplanen er intentionen at opretholde et 
beplantningsbælte som afskærmning mod omgivelserne.      

Herudover kan der opføres et beplantningsbælte mod nord langs 
Saltum Strandvej. Beplantningen skal bestå af en blanding af egnska-
rakteristiske træer og buske, der opretholder en afskærmende funktion 
året rundt og som højest bliver mellem 3-5 meter høje.

Grøfter
Langs lokalplanafgræsningen mod øst, vest og syd forløber en sam-
menhængende grøft, som har yderligere forbindelse mod øst og 
vest. Der pålægges en byggelinje på 4 meter fra grøften, som vist i 
princippet på Bilag 2. 
Grøften skal bevares for at sikre afvanding af området. Samtidig kan 
den give små forbindelser i landskabet og udgør en naturlig og karak-
teristisk afgræsning af området. Grøften er beliggende i baghaven på 
de fleste sommerhusgrunde og vurderes ikke at begrænse muligheder 
på de enkelte grunde.  

Skal der i forbindelse med byggemodningen ske ændring af eksiste-
rende grøfter, eller er der ønske om at rørlægge grøfter, kræver det 
en tilladelse fra Jammerbugt Kommune. 

Lokalplanens sammenhæng 
med anden planlægning og 
lovgivning

Habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Lokalplanområdet ligger udenfor Natura 2000-områder. Lokalpla-
nområdet ligger ca. 2,8 km vest for Natura 2000-område nr. 216 – 
”Saltum Bjerge”. Området rummer store terrænforskelle, og der er 
flere kildevæld i dalene. De varierende fugtighedsforhold mellem dal 
og bakketop betyder, at der er et meget varieret plante- og dyreliv.
Det vurderes, at fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 
2000-området "Saltum Bjerge" ikke vil blive påvirket af realiseringen 
af nærværende lokalplan. 
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Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning
Dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV er i henhold 
til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer indenfor et
af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område) eller udenfor.
En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV,
kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted
ved arealet.

På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter
på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt
kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller
på og omkring arealet kan være:

• Odder
• Markfirben
• Spidssnudet frø

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en
fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede,
sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune
har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter
på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med
forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller
optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op
til arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at projektet inden for lo-
kalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter,
fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og
jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der
fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet som vurderes at være
levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer indenfor
området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i
forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være
til skade for Bilag IV-arter.

Forholdet til kysten
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, område
B.

Område B omfatter planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritids-
anlæg, sommerhusbebyggelse med mere. Det enkelte areal kan kun 
udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.
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Hertil vurderes det planlagte somemrhusområde at være i overenst-
temsle med retningslinjen. 

For bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder
over 8,5 meter anføres en begrundelse for den større højde.
Al ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet holdes under 8,5 meter
i højden. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet muliggøres i op til 
1 etage med en bygningshøjde på maksimalt 5 meter. 

Det vurderes, at ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet ikke vil 
være synlig fra kysten, eller påvirke kystomgivelserne i væsentlig grad.  

Mellem stranden og lokalplanområdet findes både skovbeplantning, 
kystklitter og eksisterende sommerhuse.

Den visuelle påvirkning af de kystnære omgivelser vurderes at falde
naturligt ind i de bestående omgivelser. Området er ikke synligt fra 
kysten.

Foto med angivelse af eksisterende forhold set fra kysten med markering af lokalplaområdets beliggenhed. 
Lokalplanområdet og fremtidig bebyggelse herpå vil ikke være synlig fra kysten.
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Detailhandel
Der kan ikke etableres detailhandel inden for lokalplanens område. 

Fredning, bevaringsværdige 
bygninger mv. og naturbeskyt-
telse

Der er ikke registreret beskyttet natur, fredninger og bygge-/beskyttelses-
linjer inden for, eller i umiddelbar tilknytning til, lokalplanområdet.

Museumsloven
Beskyttet sten- og jorddige
Langs det vestlige skel af matr.nr. 9an Fårup By, Saltum (Delområde II) 
er der registreret et beskyttet sten- og jorddige. Der er ikke registeret for-
tidsminde på sten- og jorddiget. Arealet hvorpå registreringen ligger nær 
et eksisterende beplantningsbælte. Der er ikke planlagt ændringer heraf. 
Eventuelle spørgsmål vedr. udpegningen kan rettes til nedenstående 
museum.

Luftfoto med angivelse af vejledende registreret sten- og jorddige. Målforhold 1:2.000
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Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kul-
turarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens 
§§ 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske for-
undersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund.

Loven giver bygherre mulighed for at få en udtalelse om risiko for fund 
af arkæologisk betydning samt besked om de finansieringsmæssige 
konsekvenser. Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af for-
tidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet 
standses idet omfang, der berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal 
straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsaner-
kendte kulturhistoriske museum:

Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg

Bek. om udpegning af drik-
kevandsressourcer

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1626 af 1. november 2020 om udpegning
af drikkevandsressourcer ligger lokalplanområdet delvis i et område
med drikkevandsinteresser (OD).

Lokalplanområdet ligger indenfor Jonstrup Vandværks forsyningsom-
råde, jf. Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune

Lokalplanområdet ligger ikke inden for indvindingsopland til et alment
vandforsyningsanlæg.

I kraft af, at der ikke sker nogen vandindvinding fra området, vurderes 
etablering af et sommerhusområde ikke at have en negativ indvirkning 
på drikkevandsforsyningen i området på nuværende tidspunkt.
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Lokalplanområde og kommuneplanrammer Lokalplanområde og zonestatus

Kommuneplanen (Hel-
hedsplanen)

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 24.R4.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen 
24.R2, idet den fremtidige anvendelse af området er sommerhus-
område. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, 
at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og 
kommuneplanen.

Retningslinje 5.4 - Campingpladser
I henhold til Helhedsplanen skal eksisterende campingpladser  kunne 
udvides op til 500 enheder. Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæg-
gelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder 
ikke er økonomisk bæredygtige og skabe mulighed for, at arealet kan 
anvendes til andet formål.

Retningslinje 6.6 - Jordbrug
Loklaplanrområdet ligger inden for et udpeget landrbugsområde. I 
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dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur-, 
ferie- og fritidsinteresser.
Omdannelse til sommerhusområde vurderes at være i overensstem-
melse med ovenstående.

Retningslinje 8.5 - Naturområder
I Naturområderne skal hensynet til natur- og landskabsinteresser 
varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse 
områder må planlægning og administration vedrørende arealanven-
delsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opnå et givent 
mål for naturkvalitet.
Der er ikke tale om et ubebygget areal og lokalplanen vurderes at 
være i overensstemmelse med retningslinjen. 

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i både sommerhusområde og land-
zone. Eventuel bebyggelse i delområde II, som er beliggende i landzone 
vil derfor ifølge Planloven § 35, stk. 1 kræve en landzonetilladelse. 

Parkeringsvedtægt
Jammerbugt Kommune har vedtaget en parkeringsnorm, der inde-
holder retningslinjer for administrationen af P-arealer i kommunen. 
P-normen er vejledende for Kommunalbestyrelsen, og anvendes bl.a. 
i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. 

For sommerhusene fastlægger p-normen, at der skal etableres 2 p-
pladser pr. beboelse. Se bilag F.

Lokalplan 24-006
Lokalplanområdet omfatter det samme område som Lokalplan 24-006 
vedtaget af Jammerbugt Kommune august 2018. Lokalplan 24-006 
ophæves i sin helhed i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
Lokalplan 24-009.

Miljøforhold
Opvarmning
Opvarmning i området skal ske ved individuelle løsninger, f.eks. 
varmepumpe.

Der findes ikke findes nærliggende muligheder for tilslutning til fjern-
varme i området.
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Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplanen, og området
er spildevandskloakeret. Ny bebyggelse indenfor området skal
tilsluttes det eksisterende kloaksystem efter Jammerbugt Forsyning 
A/S' anvisninger.
Regnvand skal som udgangspunkt nedsives lokalt, men på grund 
af høj grundvandsstand kan der i lokalplanområdet være problemer 
med at aflede/nedsive regnvandet.
Afledning af regnvand til et vandløbssystem kræver godkendelse fra 
vandløbsmyndigheden i Jammerbugt Kommune. 

Jordforurening
Inden for det lokalplanlagte område er matrikel 9c uafklaret i forhold 
til jordforureningsloven, grundet olieoplag. Region Nordjylland har på 
nuværende tidspunkt ikke taget stilling til kortlægningen af matriklen.  
Hvis der i forbindelse med jordarbejder konstateres tegn på forure-
ning, skal arbejdet standses og Kommunens Plan- og Miljøafdelingen 
kontaktes. Kommunen skal efterfølgende vurdere om evt. forurening 
afstedkommer, at der skal sættes vilkår for det videre arbejde. Der 
henvises til Miljøbeskyttelsesloven § 21 og Jordforureningsloven § 71.

Området er udtaget af områdeklassificeringen. Dette fremgår af ved-
taget regulativ. Der henvises til § 50a i Jordforureningsloven.

Jævnfør Jordforureningslovens § 72 b skal det sikres, at såfremt et 
areal ændrer anvendelse til  bolig, børneinstitution, offentlig lege-
plads, kolonihave eller sommerhus, eller i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejde ved førnævnte, skal det sikres, at den øverste halve 
meter jord på de ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der er 
etableret varig fast belægning. 

Affaldshåndtering
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje og vende-
pladser for renovationsbiler indrettes efter de til enhver tid gældende 
vejregler. 

Af hensyn til arbejdsmiljøet skal adgangsvejene mellem afhentnings-
sted og renovationsbilerne leve op til kravene til Jammerbugt Kom-
munes affaldsregulativer. Yderligere oplysninger findes på www.
jammerbugt.dk.

Støj
Sommerhusområder meget følsomme over for støj. I denne lokalplan er
det primært støj fra vej, der kan give problemer.
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Omkring vejstøj er de vejledende grænseværdier beskrevet i Miljø-
styrelsens vejledning nr. 3/1984, jf. bilag C.

Det vurderes, at denne grænse kan overholdes.

Miljøvurdering af planer og 
programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete pro-
jekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der 
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet 
af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i 
forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter 
vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en 
miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning 
på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.
Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt 
vægt på, at der er tale om en ændring af en eksisterende plan for et 
mindre område på lokalt plan. Arealet er planlagt og anvendes i dag 
til campingplads, på et areal der er udlagt til sommerhusområde i 
kommuneplanen. Planen vurderes ikke at blive yderligere påvirket af 
trafik, eller give anledning til øget røg- støj og luftforurening. Planen 
vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, 
og forventes udelukkende at medføre ændringer på et lokalt niveau.

Det er vurderet, at der ikke er berørte myndigheder.

Tilladelser eller dispensatio-
ner fra anden lovgivning

Lov om private fællesveje
Nye veje og stier må ikke anlægges før vejmyndigheden har godkendt 
et skitseprojekt for vejudlæg samt et detailprojekt for vej- og stianlæg.

Vandløbsloven
Ændring af eksisterende grøfter eller ønske om at rørlægge grøfter 
skal godkendes af vandløbsmyndigheden.
Ligeledes kræver afledning af regnvand til et vandløbssystem også 
godkendelse fra vandløbsmyndigheden.

Spildevand
I forbindelse med udarbejdelse af udstykningsplan herunder kloak-
projekt skal der indhentes accept ved Jammerbugt Forsyning A/S, 
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således at det sikres, at der kan ske afledning af spildevand fra alle 
nye parceller i området.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitut-
ter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være 
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. 
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder 
påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-
kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spilde-
vandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, 
hvilke forsy nings selskaber, der dækker det pågældende område. 

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitut-
ter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for 
lokalplanområdet.

Jammerbugt Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig 
ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.

Matr. nr. 9an Fårup By, Saltum
Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Matr. nr. 9ao Fårup By, Saltum
Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170
Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 9c Fårup By, Saltum
Tinglyst: 15.07.1980
Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 9cm Fårup By, Saltum
Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170
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Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 9cn Fårup By, Saltum
Tinglyst: 03.04.1979
Titel: Byplanvedtægt

Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 16c Fårup By, Saltum
Tinglyst: 15.07.1980
Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 16i Fårup By, Saltum
Tinglyst: 15.07.1980
Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst: 16.01.1981
Titel: Byplanvedtægt nr. 3

Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 16k Fårup By, Saltum
Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.
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Matr. nr. 16l Fårup By, Saltum
Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 16m Fårup By, Saltum
Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 16n Fårup By, Saltum
Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 16o Fårup By, Saltum
Tinglyst: 15.07.1980
Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.

Matr. nr. 16p Fårup By, Saltum
Tinglyst: 15.07.1980
Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv.
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Matr. nr. 16q Fårup By, Saltum
Tinglyst: 15.07.1980
Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst: 18.11.1992
Titel: Lokalplan nr. 170

Tinglyst: 26.09.2019
Titel: Udstykning, vejadgang mv. 
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende på de ejendomme, der 
omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og il-
lustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke 
lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.

Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000
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1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre

1.1 at udlægge området til sommerhuse. 

1.2 at området vejforsynes fra Saltum Strandvej.

1.3 at udlægge matrikel 9an til fællesareal for lokalplanområdet.

2. Område og zonestatus 

2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:

Fårup By, Saltum
9an, 9ao, 9c, 9cm, 9cn, 16c, 16i, 16k, 16l, 16m, 16n, 16o, 16p og 16q

samt alle parceller, der efter den 30. marts 2021 udstykkes fra de 
nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i Delområde I og II som vist på Bilag 2.

2.3 Zoneforhold
Størstedelen af lokalplanen er beliggende i sommerhusområde (Del-
område I). Delområde II er beliggende i landzone. 

Lokalplanen ændrer ikke på områdets zonestatus.

3. Arealanvendelse

3.1 Anvendelse, Delområde I
• Sommerhuse*
• Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning, herunder 
 renovationspladser og antennemaster.

*Sommerhuse må kun beboes jf. planlovens til enhver tid gældende 
bestemmelser herom.

I

II

Oktober 202126

Lokalplan 24-009
Sommerhusområde, Saltum Strandvej, Saltum

Planbestemmelser



3.2 Anvendelse, Delområde II
• Rekreativt område, stier, leg/ophold (fællesareal).
• Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning, herunder 
 forsinkelsesbassiner og antennemaster.

3.3 Boligtæthed
Indenfor delområde I må der på hver grund opføres ét sommerhus.

Der må ikke opføres legehuse, drivhuse og lignende.

4. Udstykning

4.1 Udstykning, Delområde I
Ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførelse, skal den en-
kelte ejendoms grundareal være mindst 1200 m2. Udstykningen skal 
ske ud fra en samlet udstykningsplan som vist i princippet på Bilag 3.

5. Bebyggelsens placering 
og omfang

5.1 Afstand til vejskel, Saltum Strandvej
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 15 meter fra vejskel 
mod Saltum Strandvej.

5.2 Byggelinje
Der pålægges en byggelinje på 4 meter fra vandløbets kronekant, 
som vist i princippet på Bilag 2. 

De 4 meter er med henblik på at sikre vedligeholdelse af grøften. 
Grøftens skal bevares for at sikre afvanding af området. Samtidig 
kan grøften være med til at give små forbindelser i landskabet og en 
karakteristisk afgræsning af området.

5.3 Bebyggelsens placering, Delområde I
Beboelsesbygninger, herunder også anneks, skal placeres mindst 
5,0 meter fra naboskel og skel mod sti og vej.

Afstand til vejskel for garage, carport, udhuse, skure, overdækninger  
og lignende former for småbygninger skal være mindst 5,0 meter.

Øvrig afstand til skel for garage, carport, udhuse, skure, overdæknin-
ger og lignende former for småbygninger reguleres af det til enhver 
tid gældende Bygningsreglement.
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Principskitse for nærzonen

Principskitse for placering 
i forhold til skel

5.4 Bebyggelsens placering, Delområde II
Legepladsredskaber og eventuelle tekniske anlæg skal placeres mi-
nimum 2,5 meter fra naboskel og 2,5 meter fra udlagt sti, se Bilag 2.

5.5 Samlet bebyggelse (nærzone)
Alt bebyggelse (sommerhus, anneks, garage, carport, udhuse, skure
og lignende former for småbygninger) samt inventar (faste terrasser,
platforme, legeredskaber, flagstænger og lignende samt læhegn)
placeres inden for en afstand fra hovedhuset på maksimalt 6,0 meter
(nærzonen).

Nærzonen er defineret som arealet mellem en bygnings facadelinje
og en fast defineret afstand derfra - i dette tilfælde 6,0 meter. 
Ved placering af bygninger beregnes de 6,0 meter mellem bygningernes
ydervæg.

For yderligere bestemmelser vedr. nærzonen - se punkt 7.1
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5.6 Størrelse
Der må udelukkende opføres ét sommerhus pr. ejendom med et 
samlet boligareal på maksimalt 150 m².

Ud over sommerhuset må der opføres garage, carport, udhus o. lign.
på maksimalt 35 m² samlet set.

Der må maksimalt bygges eller indrettes 35 m2 anneks. 
Anneksareal indgår i beregning af det samlede areal vedr. sommer-
huset.

5.7 Etager
Ny bebyggelse må kun opføres i én etage. 
Hems kan indrettes i overensstemmelse med Bygningsreglementets 
krav herom.

5.8 Bygningshøjde
Ny bebyggelse må maksimalt opføres med en højde på 5,0 meter målt 
fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.

5.9 Facadehøjde
Ny bebyggelse må maksimalt opføres med en facadehøjde på 3,0 
meter. 

Facadehøjden måles fra naturligt terræn eller niveauplan fastsat for
bygningen til overkant tag.

5.10 Bebyggelsens omfang og placering, Delområde II
Bortset fra tekniske anlæg, legeredskaber og lignende må området 
ikke bebygges. 

Bebyggelse inden for delområde II kræver en landzonetilladelse efter 
planlovens §35.

5.11 Antennemaster
Der kan inden for lokalplanområdet placeres antennemaster med en
maksimal højde på 42 meter. Til den enkelte mast kan der ligeledes
etableres teknikbygninger i umiddelbar nærhed af masten.

En evt. ny mast inden for lokalplanområdet vil ikke blive etableret
før der er foretaget høring af berørte parter, og før der er meddelt en
særskilt tilladelse til masten.
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6. Bebyggelsens udseende

6.1 Facader
Bebyggelse skal fremstå i træ i farverne sort, brun, grøn, rød eller 
træets naturlige farve.

Mindre dele af facaderne (mindre end en tredjedel af den enkelte
facade) må udføres i et andet materiale.

6.2 Tage
Tage skal udføres som saddeltage uden afvalmning  og hældningen 
skal være mellem 15-30 grader. 

6.3 Tagmaterialer
Tage skal belægges med græs- eller lyngtørv, sedum, træ, tagpap, 
fibercement eller eternittagplader i mørke farver.

Det er ikke tilladt at anvende plastic som tagmateriale. 

6.4 Solenergianlæg
Solenergianlæg (solceller, solfangere mv.) er en fælles betegnelse for
anlæg, der udnytter solens energi til fremstilling af strøm, varme, el.

Der kan opsættes op til 6m2 solenergianlæg samlet set på grunden, 
som placeres direkte på taget evt. indbygges.

Ved en placering af solfanger på taget skal den følge tagets hældning.
Solfangeren skal udføres i ikke reflekterende glas eller metal.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Nærzonen
Der må kun inden for nærzonen:
• etableres terrasser
• opstilles læhegn, maksimalt 1.80 meter i højden
• etableres levende hegn, dog jf. § 7.2
• opstilles 1 flagstang
• opstilles parabolantenner (diameter på højst 1 m og og skal pla-

ceres i en højde, der ikke overstiger tagryggen.).
• etableres udendørs spa, sauna, vildmarksbade o. lign.

Platforme og terrasser må ikke etableres højere end niveauplan for
hovedhus.

For principskitse af nærzonen, se punkt 5.4. 
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7.2 Hegn
De enkelte sommerhusgrunde kan hegnes mod nabo- og vejskel 
med levende hegn.  

Herudover må etablering af hegn kun foretages i begrænset omfang 
og kun som afskærmning i direkte tilknytning til bebyggelsen og in-
denfor nærzonen. 

Hegn inden for nærzonen må kun etableres som levende hegn, raf-
tehegn, plankeværk, murværk, i beton eller lignende.
Der kan etableres støttemure inden for lokalplanområdet.

Hegn skal have samme farve som sommerhuset eller fremstå uden
en farve og må maksimalt være 1.80 meter høje.

7.3 Beplantning
Der skal opretholdes et lægivende og afskærmende beplantningsbælte 
omkring lokalplanområdet.

Ny beplantning, som indgår som en del af beplantningsbæltet, skal 
fremstå lavt med en blanding af egnskarakteristiske buske og træer, 
der opretholder en afskærmende funktion året rundt. Der må ikke 
plantes invasive arter. 

Med lavt menes beplantning, der ikke bliver højere end 3-5 meter. 

7.4 Terrænregulering
Der må foretages terrænregulering på op til ±0,50 meter i forhold til 
eksisterende terræn, og ikke nærmere skel end 1 meter.

På grund af høj grundvandsstand kan det være nødvendigt at hæve  
sommerhusene.

Nedsivningsanlæg er ikke omfattet af bestemmelserne om terrænre-
gulering, se punkt 9.4 om nedsivningsanlæg. 

Voldanlæg i naboskel eller i afgrænsning mellem delområder er ikke 
tilladt.

7.5 Udendørs oplag
Oplag af uindregistrerede køretøjer både campingvogne og lastbiler
må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

Øvrigt udendørs oplag tillades ikke (udover mindre brændestakke
o. lign.).
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7.6 Skilte
Skiltning og reklamering må ikke finde sted.
Husnumre skal opsættes ved sommerhusbebyggelsen eller ved
postkassen.

7.7 Køretøjer mv.
Der må inden for lokalplanområdet ikke parkeres køretøjer mv. med 
en totalvægt på mere end 3.500 kg. Det er tilladt at foretage af- og 
pålæsning.

7.8 Befæstelse af veje mv.
Veje skal være befæstet med grus, asfalt, betonsten, græsarmerings-
sten eller lignende. 

Veje, fortove, p-båse og stier skal hver for sig udføres i materialer, der 
afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.

7.9 Belysning
Belysning må kun opsættes direkte på bebyggelsen, fx i forbindelse
med indgangspartiet, og inden for "nærzonen".

Belysningen skal være nedadrettet lys, og belysningen må ikke være 
blændende eller virke generende på omgivelserne.

Der må ikke opsættes lys til belysning af facaden.

8. Veje, stier og parkering

8.1 Vejadgang
Vejadgang skal ske fra Saltum Strandvej som vist i princippet på Bilag 2.

8.2 Vejbredde
Nye veje udlægges i en bredde af mindst 8,0 meter. 

Nye veje anlægges med en kørebanebredde på minimum 5 meter og 
med en rabat på 1,0 meter i hver side af vejen.

Veje udlægges som vist i princippet på Bilag 3.

Med 'i princippet' menes, at veje kan flyttes indtil nogle meter ved ud-
arbejdelsen af det endelige vejprojekt. Veje skal anlægges i henhold 
til vejlovgivningen. 
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8.3 Stier
Stier indenfor lokalplanområdet udlægges som vist i princippet på 
Bilag 2.

Stier skal udlægges med en bredde på minimum 4 meter og anlæg-
ges som udgangspunkt som græs- eller trampestier, men kan evt. 
forstærkes med træflis, stenmel eller lignende.

8.4 Parkering
For sommerhuse, fritidshuse og ferielejligheder fastsætter p-normen, 
at der skal etableres 2 p-pladser for hver beboelse. De vejledende 
normer for udlæg af parkeringspladser fremgår af Bilag F.

9. Tekniske anlæg

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

9.2 Øvrige tekniske anlæg.
Transformere, pumpestationer og lignende kan etableres, når de 
opfylder lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om be-
byggelsens udseende.

9.3 Kloak
Ny bebyggelse skal tilsluttes det eksisterende kloaksystem efter Jam-
merbugt Forsyning A/S' anvisninger.

9.4 Nedsivningsanlæg
Der må etableres ét nedsivningsanlæg på grunden. Nedsivningsanlæg 
må placeres uden for nærzonen. Nedsivningsanlæg skal placeres så 
lavt som muligt i forhold til grundvandsstanden.

Anlæggene skal desuden tilpasses eksisterende terræn og må således
ikke fremstå i geometriske former.

9.5 Varme
Etablering af varmekilder skal ske ved individuelle løsninger.

Varmepumper og lignende tekniske anlæg skal indeholdes i bygningen
eller tilpasses bygningens udtryk fx ved indbygning i en boks, der er
udført i samme materialer og farver som sommerhuset.
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9.6 Antenner og paraboler
Større, fritstående antenner, herunder parabolantenner over 1,00 
meter i diamater, må ikke etableres inden for lokalplanområdet.

Etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni, se pkt. 5.8.

9.7 Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring 
og transport af affald.

Regler for indretning i forbindelse med affaldshåndtering fremgår af 
Jammerbugt Kommunes affaldsregulativer.

10. Miljø
Ingen bestemmlser.

11. Grundejerforening

11.1 Medlemspligt
Samtlige grundejere skal være medlem af en grundejerforening.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af beplantning, 
adgangsveje, stamvej, fordelingsveje, belysning og fællesanlæg inden 
for delområde I.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør 
af lovgivningen henlægges til foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes 
af Jammerbugt Kommue.

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Jammerbugt Kom-
mune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Jammerbugt Kommune kræver det, 
optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med 
en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder 
eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for, at ny be-
byggelse må tages i brug

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

12.2 Veje og stier
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før veje og stier er anlagt i over-
ensstemelse med punkt 8.1 og 8.2.

13. Lokalplan

13.1 Lokalplan 24-006
Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af Lokalplan 24-009 
ophæves Lokalplan 24-006 i sin helhed.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger

Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af kommu-
nalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, 
gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der 
er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en 
måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen tillade, 
at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller 
udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt 
er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale 
om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra of-
fentliggørelsen af lokalplanforslaget.
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I indsigelsesperioden, som er på mindst 2 uger, er adgangen til at 
udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget be-
grænset. Når ind sigelsesperioden er udløbet og kommunalbestyrel-
sen kender eventuelle ind  sigel ser og ændringsforslag, lempes disse 
midlertidige retsvirkninger.

Lokalplanen

15.1 Endelig vedtagelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må 
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller 
anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet 
kan fortsætte som hidtil.

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

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

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

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

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunal-
bestyrelsen ekspropriere.
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Vedtagelse

Lokalplan 24-009 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune den 14.10.2021.

På kommunalbestyrelsens vegne

 Mogens Christen Gade Holger S. Kristiansen
 Borgmester Kommunaldirektør
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På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvendelse efter følgende 
vejledende P-normer:

Bebyggelsens art og anvendelse P-norm
Fritliggende enfamiliehuse 2 P-pladser for hver beboelse. Er der garageareal til én eller flere biler nedsættes 

kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig.

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

Etageboliger og lignende. 1½ P-pladser for hver beboelse. Er der garageareal til én eller flere biler nedsættes 
kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig.

Ungdomsboliger, kollegier mv. 1 P-plads pr. 4 boligenheder.

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

Kontor-, fabriks- og værkstedsbygnin-
ger

1 P-plads for hver påbegyndt 25 m2 etageareal  
(excl. garageareal) samt efter kommunalbestyrelsens bestemmelser evt. et yderli-
gere antal parkeringspladser i forhold til antallet af beskæftigede i bebyggelsen. 
- I forbindelse med store pladskrævende aktiviteter med få ansatte kan P-normen 
nedsættes. 
- Ved bebyggelse, der alene benyttes til lager eller lignende, kan Kommunalbesty-
relsen nedsætte antallet af parkeringspladser til 1 P-plads pr. påbegyndt 100 m2, 
dog mindst 3 parkeringspladser.

Detailhandel ( butikker og lignende ) 1 P-plads pr. hver påbegyndt 25 m2 etageareal samt 1 P-plads pr. 2 beskæftigede. 
Kommunalbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, skærpe eller lempe 
kravene til antallet af P-pladser i hvert enkelt tilfælde. f.eks. ved særlige pladskræ-
vende varegrupper.

Hoteller, restauranter og lignende. Restaurant: 1 P-plads pr. 4 gæster 
Hoteller: 1 P-plads pr. lejlighed / værelse 

Servicestationer Mindst 10 P-pladser
Kirker, haller, forsamlingshuse og 
lignende bebyggelse og anlæg, hvor 
mange mennesker samles.

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

Skoler 1 P-plads pr. 2 ansatte 
1 P-plads pr. 8 elever over 18 år

Daginstitutioner mv. 1 P-plads for hver 6 normerede pladser – samt mulighed for korttidsparkering.
Sommerhuse / Fritidshuse / Ferielej-
ligheder

2 P-pladser for hver beboelse.

Såfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastlægger Teknik- og Miljøudvalget i hvert enkelt tilfælde 
kravet til antal parkeringspladser under hensyntagen til den konkrete anvendelse.
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Signatur:
       Lokalplangrænse
 

Mål 1:4000

200 m0 10050
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Delområde

Beplantningsbælte
Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige 
placering kan kun fastslås ved opmåling.

Signatur:
 Lokalplangrænse
 Delområdegrænse
 Byggelinje
 

Vejadgang
Sti

Mål 1:4000

200 m0 10050
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Jammerbugt Kommune • Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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