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Forord til lokalplanforslaget

Byrådet har besluttet at offentliggøre et forslag til en 
lokalplan for et område, der ligger nord for Strandvejen i 
Handbjerg på et areal, hvor Handbjerg Møbelfabrik tidli-
gere har ligget. Lokalplanens hovedformål er at fastlægge, 
hvordan området kan omdannes og udbygges med boliger 
og feriecenter.

Et forslag til lokalplan nr. 1025 har tidligere været offentlig-
gjort i en udgave med 42 boliger og en kanal med adgang 
til Hellegård Å. På baggrund af indsigelser, fra Miljøcen-
trene i Århus og Ringkøbing, er nærværende ny plan 
udarbejdet for området.

Bygherrens og kommunens forhandlinger med Miljøcenter 
Århus har resulteret i, at planen nu indeholder muligheder 
for at opføre 15 boliger, 20-40 ferieboliger og feriecenter-
faciliteter. 

Miljøcenter Ringkøbing ønskede ikke at give dispensation 
fra strandbyggelinien til etablering af en kanal fra bebyg-
gelsen til Hellegård Å. Et regnvandsbassin, udformet som 
en kanal, er bibeholdt i lokalplanområdet.

Lokalplanen består af:

• En redegørelse, der beskriver planens baggrund, for-
holdet til omgivelserne, miljøvurdering mm. Her anføres 
også nogle af de særskilte tilladelser, der kan være 
nødvendige for gennemførelsen af det byggeri, den 
anvendelse osv., som lokalplanen regulerer.

• Bindende lokalplanbestemmelser med tilhørende 
kortbilag, der - sammen med blandt andet byggelovens 
bestemmelser - regulerer områdets udformning og an-
vendelse mm.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er lagt 
frem i offentlig høring i 8 uger 
fra den 3. marts 2010 til den 
28. april 2010.

Hvis du har indsigelser eller 
forslag til ændringer, skal du 
sende dem til:

Holstebro Kommune
Teknik og Miljø, Planafdelingen
 Kirkestræde 11
 7500 Holstebro
 eller via email til:
 planafdelingen@holstebro.dk

inden den 29. april 2010.

Efter udløbet af denne frist vil 
Byrådet tage stilling til lokal-
planforslaget.

Eventuelle spørgsmål til 
planen besvares af Olav Witt 
Jensen, Planafdelingen tlf. 
9611 7649.
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Redegørelse
Lokalplanområdets beliggenhed

Området ligger - som det fremgår af forsiden på dette 
hæfte - nord for Strandvejen i Handbjerg med direkte 
udsigt til Venø Bugt. Området har tidligere været anvendt 
til møbelfabrik. Lokalplanen omfatter grundarealer på ca. 
1,5 ha.

Baggrund og formål

Den aktuelle baggrund for lokalplanen er et ønske fra 
bygherrenj og grundejeren om, at kunne omdanne områ-
det fra et erhvervsområde med en møbelvirksomhed til et 
boligområde og feriecenterområde.

Hensigten med lokalplanen er at muliggøre opførelse af 
en boligbebyggelse og et feriecenter af høj arkitektonisk 
kvalitet, med udsigt til Venø Bugt og adgang til den attrak-
tive natur, der omgiver bebyggelsen.

Eksisterende forhold

Lokalplanen omfatter det område hvor Handbjerg Mø-
belfabrik i dag ligger. Mod nord, øst og vest støder om-
rådet op til beskyttede strandenge og arealer omfattet af 
strandbeskyttelseslinien. Ud mod Strandvejen er området 
omgivet af boliger.

Lokalplanområdets terræn er relativt plant og ligger ca. 2 
meter over Limfjorden.

I den nordligste del af lokaplanområdet er en mindre del 
omfattet af strandbeskyttelseslinien.

Lokalplanområdets beliggenhed 

nord for Strandvejen i Handbjerg.

Holstebro
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Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret 
skitseprojekt fra områdets ejer. Skitseprojektet rummer 42 
bygningsenheder, som er centreret omkring et kanallig-
nende regnvandsbassin.

For at sikre en høj arkitektonisk kvalitet og sammenhæng 
i området, rummer denne lokalplan meget specifi kke be-
stemmelser for bebyggelsens udformning og udseende.

Bebyggelsen

Lokalplanen er opdelt i delområderne A,B og C. I delom-
råde A gives der mulighed for at opføre 15 fritliggende 
enfamiliehuse. I delområde B gives der mulighed for 
opførsel af ca. 20-40 ferieboliger og feriecenterfaciliteter. 
Delområde C omfatter friarealer veje, stier og et teknikhus. 

Ferieboligerne og feriecenterfaciliteterne i delområderne B 
vil blive drevet efter reglerne i hotel- og restaurationsloven, 
hvilket betyder, at boligerne m.m. skal stå til rådighed for 
udlejning.

Bebyggelsesprocenten, for området som helhed og de 
enkelte parceller, må ikke overstige 50.

Boligerne, ferieboligerne og feriecenterfaciliteterne skal 
opføres i 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 
8,5 m. 

Bygninger og garager i lokalplanområdet skal opføres 
indenfor markerede byggefelter.

Bygninger og garager i lokalplanområdet skal fremstå 
kubiske. Tagene skal fremstå fl ade uden udhæng.

Boligernes ydervægge skal fremstå med jævne overfl ader 
(i beton eller pudset/vandskuret murværk). Mindre partier 
kan udføres i træværk.

Bygningerne skal fremstå sorte og hvide. Mindre partier 
kan fremstå i andre farver.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen for Hol-
stebro Kommune. I stedet skal der for lokalplanområdet 
etableres en kollektiv varmeforsyning. Varmen og varmt 
brugsvand skal produceres centralt i teknikhuset.

Energi til opvarmning skal primært udvindes fra havvand 
og luft ved varmepumpeteknologi. Havvand til varme-
produktionen hentes i Venø Bugt og ledes tilbage hertil 
gennem et rørsystem. På sigt skal varmeforsyningen være 
helt CO2 neutral.

Regnvandsbassin

Inde i bebyggelsen skal der etableres et regnvandsbassin.
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Dette skal udformes med samme karakter som en kanal.
Bassinet får en bredde på 6 meter. Regnvandsbassinet 
har afl øb til Hellegård Å.

Veje 

Lokalplanområdet skal forbindes til Strandvejen via to-
vejtilslutninger.

Boligvejen skal indrettes som opholds- og legeområde.
Hvor boligvejen ”drejer” skal der etableres to torve. Over 
kanalen skal der etableres en træbro.

Stier og pladser

I lokalplanområdet skal der etableres stier langs kanalen 
og der skal etableres en cykel- og gangbro over kanalen.
Her ud over skal området have stiforbindelser til stranden-
gene nord og vest for området.

Der skal etableres en plads mellem kanalens sydlige af-
slutning og teknikhuset.

Parkering

Der skal i lokalplanområdet etableres minimum 2 parke-
ringspladser pr. bolig. Ved feriecenterfaciliteterne skal der, 
i forhold til anvendelsen, etableres det nødvendige antal 
parkeringspladser.

Terrænregulering

Terrænet på matrikel 1cæ, Handbjerg Hovgård, Hand-
bjerg skal, i den nordlige del, hæves med ca. 0,6 m op til 
kote 2,6. Terrænhævningen skal udføres, så der ikke sker 
terrænændringer i skel, i de naturbeskyttede områder og 
indenfor strandbeskyttelseszonen.

Jordforurening

Hele lokalplanområdet er kortlagt som jordforurenet på-
vidensniveau 1. En forudsætning for opførelse af byggeri 
i området er en tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.
Der må derfor påregnes udgifter til fjernelse af forurenet-
jord eller andre afværgetiltag.

Forhold til anden planlægning

Kommuneplanen

Lokalplan 1025 er i overensstemmelse med rammerne for 
område 18.BF.01 Kommuneplan 2009, for Holstebro Kom-
mune. Område 18.BF.01 er udlagt til bolig og fritidsformål, 
hvilket kan omfatte: Boligbebyggelse, ferieboligbebyg-
gelse, feriecentre, feriehotel, restauranter og butikker. Der 
skal være mulighed for at indpasse byggeri til erhverv og 
centerfaciliteter til fritids- og serviceformål f.eks. butikker, 
wellnesscenter, golfklub og lignende.
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Miljøvurdering

Byrådet har besluttet, at der ikke skal gennemføres vide-
regående miljømæssige vurderinger af lokalplanen end 
dem, der fremgår af nærværende redegørelse. Beslutnin-
gen er truffet på baggrund af en gennemgang af lokal-
planens mulige miljøpåvirkninger. Der er under denne 
gennemgang ikke afdækket betydelige, utilsigtede miljøpå-
virkninger, jf. § 3 stk. 1 nr. 3 i lov nr. 936 af 24. september 
2009 om miljøvurdering af planer og programmer.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, stk. 1 i Lov om Miljø-
vurdering af planer og programmer. Denne afgørelse kan 
påklages efter reglerne i planloven. (Se klagevejledning i 

margen).

Fortidsminder

Gøres der under jordarbejde fund af fortidsminder, skal 
den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles og 
Holstebro Museum underrettes - jf. Museumslovens § 27 
stk. 2.

Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Der 
skal derfor oplyses om den visuelle påvirkning af omgivel-
serne ved en ændret anvendelse af lokalplanområdet.

Der er udarbejdet et luftperspektiv af området, som sam-
menholdt med luftfotos af de eksisterende forhold giver et 
billede af en mere tilpasset bebyggelse. Der er ligeledes 
udarbejdet et perspektiv, der viser bebyggelsen fra kysten 
og giver et billede af overgangen mellem by og land. 

Lokalplanområdet er i dag bebygget med industrihaller, 
der fremstår som en stor massiv bygningsmasse, der 
uden tilpasning til omgivelserne, fremstår som en markant 
mur mellem byen og landskabet. Der er et begrænset 
udsyn til fjorden og strandengene. Området har en privat 
karakter, der ikke giver offentlig adgang til kysten. 

Bebyggelsens udformning - som i skala holdes under 8,5 
m svarer til de omgivende helårsbeboelser der i dag dan-
ner en markant overgang mellem den fl ade strandeng og 
byen. Bebyggelsen er opdelt i mindre enheder, bygnings-
kroppe der svarer til den almindelige boligbebyggelse 
langs Strandvejen.

Fra Strandvejen vil bebyggelsen give et friere udsyn mod 
strandengene og kysten. Ved enden af boligvejene og 
afvandingskanalen vil der være udsyn fra Strandvejen. 
Ligeledes vil der være udsyn mellem boligerne, når man 

Klagevejledning vedr. 
miljøvurdering

I henhold til Planlovens 
§ 58, stk. 1, nr. 4, kan kun 
retlige spørgsmål påkla-
ges. Klageberettiget er 
miljøministeren, enhver 
med retlig interesse i 
sagens udfald, samt visse 
landsdækkende foreninger 
og organisationer.

Klage indgives til Natur-
klagenævnet, Renteme-
stervej 8, 2400 Køben-
havn NV eller på mail til 
nkn@nkn.dk

Klagen skal være modta-
get af Naturklagenævnet 
inden 4 uger fra den 3. 
marts 2010. Det er en 
betingelse for Naturkla-
genævnets behandling af 
klagen, at klager indbe-
taler et gebyr på 500 kr. 
Nævnet vil efter modta-
gelsen af klagen sende 
klageren en opkrævning 
på gebyret. Naturklage-
nævnet vil ikke påbegynde 
behandlingen af klagen, 
før gebyret er modtaget. 
Betales gebyret ikke inden 
for den for den fastsatte 
frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling. Vej-
ledning om gebyrordnin-
gen kan fi ndes på Natur-
klagenævnets hjemmeside 
www.nkn.dk. 

Gebyret tilbagebetales, 
hvis der gives helt eller 
delvis medhold i klagen. 

Ønskes afgørelsen ind-
bragt for domstolene, skal 
dette ske inden 6 måneder 
fra den 3. marts 2010.
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færdes inde i lokalplanområdet. De private fællesveje 
og stier vil give offentligheden betydelig bedre adgang 
til stranden og strandengene. Adgangen er koblet på de 
eksisterende stier og vil ikke give en øget færdsel i stran-
dengsarealerne.

Bebyggelsen vil  indgå fi nt i det gaderum de eksisterende 
seperate enkelthuse danner langs Strandvejen.

Bebyggelsen danner, til kystsiden, en markant overgang 
mellem byen og kystlandskabet i lighed med den eksiste-
rende boligbebyggelse og sommerhusbebyggelse langs 
strandvejen. En tydeliggørelse af overgangen mellem by 
og land, der harmonerer med intentioner i de seneste 
landsplanredegørelser.

Opdelingen af bebyggelsen i fritliggende enheder vil give 
en oplevelse af en åben bebyggelse der også vil skabe 
sammenhæng mellem byen og landskabet / naturen. 

Illustration af fremtidig bebyggelse set fra sydøst. Skitsen 
er et eksempel på en bebyggelse som den kan komme til 
at se ud, når hele bebyggelsen er opført.
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Området set fra nord - visende de massive lukkede byg-
ninger ud mod strandengen og fjordlandskabet.

Perspektiv visende områdets afgrænsning ud mod stran-
dengen og kysten. Den eksisterende massive bebyggelse 
opløses i mindre enheder, der i skala er tilpasset helårs-
bebyggelsen i området. Der skabes bedre visuel sammen-
hæng til kysten og adgang til strandengen

Området set fra syd - visende møbelvirksomhedens store 
bygningsmassiv og den begrænsede tilgængelighed.

Hellegård Å
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Lokalplan nr. 1025
Boligområde og feriecenter nord for Strandve-
jen i Handbjerg

Med hjemmel i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse 
nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgen-
de bestemmelser for det i § 2 beskrevne område

§ 1. Formål

Stk. 1. Lokalplanens formål er 

- at sikre mulighed for etablering af et boligområde og 
feriecenter af høj arkitektonisk kvalitet.

- at fastlægge bebyggelsens placering således at fl est mu-
lige boliger får glæde af den attraktive udsigt og placering 
ud til Venø Bugt.

- at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser der 
sikrer bebyggelsen en arkitektonisk helhed.

- at bebyggelsen og ubebyggede arealer udarbejdes un-
der hensyn til, at der skabes god forbindelse og adgang til 
den omkringliggende natur.

§ 2. Område og zonestatus

Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 
og omfatter matrikelnummer 1 cæ, Handbjerg Hovgård, 
Handbjerg, samt alle parceller, der efter den 4. januar 
2010 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokal-
planområdet.

Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C 
som vist på kortbilag 2.

Stk. 3. Lokalplanområdet ligger i landzone, og skal forblive 
i landzone.

Stk. 4. Lokalplanen har bonusvirkning efter Planlovens § 
15 stk. 4 og indeholder den nødvendige landzonetilladelse 
efter Planlovens § 35 til udstykning, bebyggelse inden-
for de udlagte byggefelter, ændret anvendelse, skiltning, 
udformning af ubebyggede arealer, det i § 8  nævnte 
regnvandsbassin, terrænændringer, etablering og udform-
ning af veje, stier og parkering samt etablering af tekniske 
anlæg. 

§ 3. Anvendelse

Delområde A

Stk. 1. Område A skal anvendes til boligformål. Bebyggel-
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sen i området må kun opføres som fritliggende boliger og 
dertilhørende garager og lignende. 

Stk. 2. På hver ejendom må kun opføres og indrettes én 
bolig.

Delområde B

Stk. 3. Område B skal anvendes til ferieboliger og ferie-
centerformål. Bebyggelsen i området må kun opføres som 
fritliggende. 

Ferieboligerne og feriecenterfaciliteterne skal drives efter 
reglerne i hotel- og restaurationslovgivningen, hvilket bety-
der at boligerne er pålagt en udlejningsforpligtigelse. 

Feriecenterformål omfatter bl.a. restaurant, cafe, kiosk, 
wellnesscenter, golfklub og lignende.

Delområde C

Stk. 4. Område C udgør en fælles grøn skråning ned mod 
regnvandsbassinet. 

Stk. 5. Øvrige dele af området er udlagt til veje, stier, fæl-
les friareal, regnvandsbassin, mv. Eneste undtagelse fra 
dette er det i § 9 beskrevne teknikhus.

§ 4. Udstykning

Delområde A

Stk. 1. Udstykning i området må kun foretages i overens-
stemmelse med den på kortbilag 2 og 3 viste retningsgi-
vende udstykningsplan. Afvigelser fra dette må kun ske 
med Holstebro Kommunes godkendelse.

Delområde B

Stk. 2. Udstykning i området må kun foretages i overens-
stemmelse med den på kortbilag 2 og 3 viste retningsgi-
vende udstykningsplan. De enkelte ferieboligenheder kan 
yderligere udstykkes i to boliger. Sammenbyggede ferie-
centerfaciliteter kan udstykkes som en enhed.

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for området som helhed og 
for den enkelte parcel må ikke overstige 50. Ved beregnin-
gen skal fællesarealerne fordeles ligeligt mellem parcel-
lerne. Kortbilag 3 viser i princippet de enkelte parcellers 
størrelse og andelen af fællesarealet. Teknikhuset må 
opføres med en størrelse på op til 100 m2

Stk. 2. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over terræn. 
Alle bygninger skal opføres i to etager. Dog kan 2. etage 
delvist etableres som terrasser. Der må ikke etableres 
tagterrasser over 2. etage. Teknikhusets højde må ikke 
overstige 4 meter og må kun opføres i en etage.
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Stk. 3. Boliger, ferieboliger og feriecenterfaciliteter må 
kun opføres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter. 
Garager må kun opføres indenfor de på kortbilag 2 viste 
byggefelter. Teknikhuset må kun opføres indenfor det på 
kortbilag 2 viste byggefelt. 

Bebyggelse til feriecenterfaciliteter kan sammenbygges 
mellem byggefelterne.

Stk. 4. Bebyggelse til feriecenterfaciliteter må kun opfø-
res som fritliggende enheder, med samme karakter som 
boligenhederne.  Enhederne kan sammenbygges med 
mellembygninger. Feriecenterfaciliteterne skal placeres på 
grundene i 1. og 2. række ud til Strandvejen.

§ 6. Bebyggelsens udseende og skiltning

Boliger

Stk. 1. Boligerne skal overordnet have et kubisk udtryk.

Stk. 2. Bebyggelsernes ydervægge skal fremstå med 
jævne overfl ader (i beton eller pudset/vandskuret mur-
værk). Mindre bygningspartier kan udføres i træværk. Til 
døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele 
må der dog også anvendes andre materialer.

Stk. 3. Bygningens ydervæge skal fremstå sorte elle 
hvide. Mindre bygningspartier udført i træværk på hvide 
bygninger skal fremstå sorte. Mindre bygningspartier 
udført i træværk på sorte bygninger skal fremstå hvide. Til 
døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele 
må der dog også anvendes andre farver.

Stk. 4. Bygninger skal have fl adt tag eller ensidet tag-
hældning på maksimalt 15 grader. Dog kan der på mindre 
bygningsdele anvendes større taghældninger. Kun over al-
taner terrasser og lignende må der anvendes tagudhæng.

Stk. 5. Facader i skel skal udføres uden nogen åbninger af 
nogen art. Terrasser altaner og lignende opført i skel skal 
afskærmes mod skel.

Stk. 6. Bygningerne må udstyres med solfangere på tag 
og facade.

Teknikhus

Stk. 7. For teknikhuset gælder de samme bestemmelser-
som for boligerne. Dog må der ikke på teknikhuset etable-
res terrasser altaner eller lignende.

Stk. 8. Teknikhuset skal udformes så det ikke ligner en 
bolig. 
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Garager

Stk. 9. Garagerne skal overordnet have et kubisk udtryk.

Stk. 10. Garagerne må i skel have en maksimal højde på 
2,5 meter. Taghældning må maksimalt være 15 grader. 
Tagudhæng må kun forekomme over tilstødende terras-
ser.

Stk. 11. Garagerne må udføres i stål, træ, pudset tegl 
og/eller beton.

Stk. 12. Garagerne skal have hovedfarvene hvid, sort eller 
zinkgrå.

Generelt

Stk. 13. Opsætning af skilte og reklamering, udover almin-
delig nummer- og navneskiltning, må ikke fi nde sted.

Stk. 14. Servicevejvisning og naturinformation på kortbor-
de kan tillades opsat på lave standere med en max. højde 
på 90 cm og en max. skiltestørrelse på 30x40 cm.

Stk. 15. Antenner, herunder satellitantenner, må ikke 
opsættes på taget, på facade mod vej eller på arealet 
mellem facade og vej. Satellitantenner må højst have en 
diameter på 1 meter.

§ 7. Ubebyggede arealer

Stk. 1. Hegn mod veje, stier og fællesarealer skal udføres-
som levende hegn.

Stk. 2. Eventuel hegning mod nabo, skal udføres som 
faste eller levende hegn efter hegnslovens almindelige 
bestemmelser.

Stk. 3. Hegning mod veje og stier skal sættes mindst 0,4 
meter fra skel.

§ 8. Regnvandsbassin 

Stk. 1. Midt gennem bebyggelsen skal anlægges et regn-
vandsbassin. Regnvandsbassinet skal udformes som vist 
på kortbilag 2.

Stk. 2. Regnvandsbassinet skal være 6 meter bredt med 
lodrette sider og i udformning have karakter som en kanal.

Stk. 2. Skråning ned mod regnvandskanalen skal fremstå 
med en grøn beplantning. Der må etableres trapper og 
ramper på tværs af området.

§ 9. Terrænregulering

Stk. 1. Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter i for-
hold til det eksisterende terræn må efter byggemodningen 
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kun foretages med Byrådets tilladelse.

Stk. 2. Som en del af byggemodningen må der indenfor lo-
kalplanområdet foretages en terrænregulering, der sikrer, 
at al bebyggelse kommer til at ligge i kote 2,6.

§ 10. Varmeforsyning

Stk. 1. For lokalplanområdets boliger skal et kollektivt 
varmeanlæg etableres. Varmeanlægget skal placeres i 
teknikhuset i den sydlige ende af kanalen. 

Stk. 2. Teknikhuset skal konstrueres og indrettes således, 
at det er muligt at implementere nye opvarmningsteknolo-
gier i anlægget.

Stk. 3. For samtlige boliger, ferieboliger og feriecenterfaci-
liteter i lokalplanområdet er der tilslutningspligt til områdets 

fælles varmeforsyning.

§ 11. Veje, stier og parkering

Boligveje

Stk. 1. Vejbetjening af området skal ske efter princippet 
vist på kortbilag 2.

Stk. 2. Den viste boligvej (h-h, i-i, j-j) skal anlægges i et 
8 meter bredt tracè, der indrettes med min. 1 meter rabat 
i begge sider og en kørebanebredde der kan varierer 
i bredden fra 4 - 5,5 meter. Bredden varieres mellem 
kørebane og vigeareal indenfor det på kortbilag 2 viste 
område.

Kørebane og vigeareal skal etableres med fast belægning.

Boligvejene skal have status af privat fællesvej. Se illustra-
tion side 8 og kortbilag 2.

Stk. 3. Ved boligvejenes udmunding i Strandvejen ud-
lægges der et oversigtsareal på 2,5 x 95 meter. I over-
sigtsarealet må der ikke anbringes genstande eller være 
beplantning, der overstiger en højde på 0,5 meter over 
kørebanen.

Stk. 4. Boligvejen skal indrettes som lege- og opholdsare-
al. Det betyder en max. hastighed på 15 km/time

Stk. 5. Hvor boligvejen ”drejer” skal etableres to boligtor-
ve. Boligtorvene skal have en anden fast belægning end 
kørerbanen.

Stier

Stk. 6. Fra boligvejen og boligtorvene skal stierne x-x, y-y, 
z,z forbinde bebyggelsen med landskabet. Stierne skal 
forløbe i et trace` på 5 meter med min. 1 meter rabat i 
begge sider.
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Stk. 7. På tværs af lokalplanområdet skal stiforbindelse w-
w etableres. Stien skal forløbe i et trace` på 5 meter med 
min. 1 meter rabat i begge sider.

Stk. 8. Langs kanalen skal stierne p-p og q-q etablere 
med en min. bredde på 1,5 meter

Stk. 9. Alle stier i området skal have status af private fæl-
lesstier.

Broer

Stk. 10. Der skal over regnvandsbassinet etableres to bro-
forbindelser. Disse skal udføres i træ. Broen ved boligve-
jen i-i skal dimensioners til distributionsbiler og fl yttebiler 
Broen ved stien w-w skal dimensioners som cykel- og 
gangbro samt til snerydningsmateriel..

Parkering

Stk. 11. Der skal på egen grund indrettes parkerings-
pladser svarende til mindst 2 bilpladser for hver bolig og 
feriebolig i området.

Stk. 12. Anvendes feriecenterfaciliteterne af andre end 
beboerne i området, skal der etableres det nødvendige 
antal parkeringspladser, der svarer til anvendelsen. Der 
skal som min. etableres 1 bilplads for hver 50m2 erhvervs-
etageareal.

Fælles parkering kan etableres på 1-2 af områdets grun-
de. På grundene i 1. række ud til Strandvejen må ikke 
etableres fælles parkering.

Stk. 13. Parkering af lastbiler, større varevogne med en 
højde over 2,2 meter eller en totalvægt på over 3.500 kg, 
campingvogne, mobilhomes og lignende, er ikke tilladt 
mellem kl. 20.00 og kl. 07.00. Dog må campingvogne, 
mobilhomes og lignende parkeres, på egen parcel, højst 
to døgn før afrejse og efter hjemkomst, samt ved forårs- 
og vinterklargøring.

§ 12. Grundejerforening

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med med-
lemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet.

Stk. 2. Grundejerforeningen skal tage skøde på de private 
fællesarealer, private fællesveje, stier samt øvrige fælles-
anlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opga-
ver, der i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

Stk. 3. Grundejerforeningen skal tage skøde på det fæl-
les private opvarmningsanlæg og teknikhus samt stå for 
driften af dette.

Stk. 4. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 
Holstebro Kommune kræver det. Grundejerforeningens 
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vedtægter og eventuelle ændringer heraf, skal godkendes 
af Holstebro Kommune.

§ 13. Tilladelser efter anden lovgivning

Stk. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke 
foretages ændringer i arealet, omfattet af strandbeskyt-
telseslinien, før Miljøministeriet ( Miljøcenter Ringkøbing ) 
har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 
stk. 1. Kun et mindre fælles friareal i den nodvestlige del 
af området er omfattet af strandbeskytelse.

Stk. 2. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke 
etableres regnvandsbassin og udledning, gennem rør-
ledning, til Hellegård Å før Holstebro Kommune har givet 
tilladelse til projektet.

Stk. 3. Der skal være indhentet tilladelser fra ledningsejere 
inden der må foretages omlægning af eksisterende forsy-
ningsledninger eller foretages gravearbejde i lokalplanom-
rådet.

§ 14. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyg-
gelse

Stk. 1. Bebyggelsen skal tilsluttes den i § 9 beskrevne fæl-
les varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug 
før denne tilslutning har fundet sted.

Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 5 
beskrevne veje, stier og parkeringspladser er etableret.

§ 15. Lokalplanens retsvirkninger

Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på 
en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1, et midlertidigt for-
bud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendel-
sen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme 
kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsfor-
slag er udløbet, kan der evt. efter planlovens § 17, stk. 2, 
opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstem-
melse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra planforslagets 
offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan 
er offentliggjort, dog højst 1 år fra planforslagets offentlig-
gørelse.
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Lokalplanens retsvirkninger

Stk. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentlig-
gjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge 
planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksi-
sterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt 
til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen.

Stk. 2. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestem-
melser, hvis dispensationen ikke er i strid med princip-
perne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation 
kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl  ., 
medmindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæ-
sentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 
20).

Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslaget er vedtaget af Holstebro Byråd den 23. 
februar 2010 til  offentliggørelse i 8 uger fra den 3. marts 
til den 28. april 2010. 

H.C. Østerby                                    Lars Møller

Borgmester                                      Kommunaldirektør
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Kortbilag 1

Planområdets afgrænsning

1:3000
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Kortbilag 2

Områdets opdeling og anvendelse       

1:1000
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Kortbilag 3

Parcellernes størrelse 

249249

(incl. andel i fælles arealer)

1:1000


