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F J E R R I T SLEV

KOMMUNE_________NORDJYLLANDS A M T

FORSLAG TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 7 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE V E D T H O R U P STRAND, VESTER THORUP BY OG SOGN SAMT
K LIM BY OG SOGN.

l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr,63 af 20. februar 1970) fast-

sættes følgende bestemmelser for det i § l nævnte område i Fjerritslev kom-

mune.

§

1.

BYPLANVEDTÆGTENS OMRADE_______________________

Stk.

1.

Området begrænses med prik signatur som vist på vedhæftede
kortbilag nr. 2 og 3.

Stk.

2.

Området omfatter følgende matr.nr.: 25°, 26°, 27°, 28k, 31a, 33

33a, 35a, 36b, 37°, 38C, 39a, 40a, 4la, 4-2°, 46a af Vester Thorup by og sogn, og 29°, del af 29aC og del af 138 af Klim by og sogn,

samt alle parceller, der efter den 14.3. 1974 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§

2.

Stk.

1.

OMRÅDETS ANVENDELSE___________________________
Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres sommerhusbebyggelse. Bebyggel-

sen må alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet l.

april - 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige
ferieophold, week-ends og lignende.
Stk.

2.

På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt beboelse. Kommunalbestyrelsen kan endvidere tillade, at der

på hver ejendom udover den nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende, som skal være bygningsmæssigt forbundet med
hovedhuset. Gæstehuset må ikke gøres til genstand for særskilt
udleje.

2.
§

3.

VEJFORHOLD______________________________________

Udlæg af nye veje m.m.

Stk.

1.

Der udlægges areal til veje, vendepladser og stier med retning og

beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag nr. 3.
Stamveje A-B, C-D og E-F i en bredde af 8 m.
Boligveje (som G-H) i en bredde af 6 m.
Vendepladser med en bredde på ca. 14 m (se kortbilag nr. 3).
Hovedstier a-b, c-d, e-f, g-h og j-k i en bredde af 4 m.
Øvrige stier i en bredde af 3 m.

Eventuelle nye veje og stier ud over de i stk. l nævnte og på kortbilaget viste udlægges efter de til enhver tid gældende regler i vejlovgivningen og vil om fornødent blive fastlagt i et tillæg til nærværende byplanvedtægt.
Adgangsforhold
Stk.

2.

Til fordelingsvej og stamveje må der ikke være direkte adgang
for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme.
Byggelinier

Stk.

3.

På alle grunde pålægges byggelinier i en afstand af 2,5 m fra skel
mod veje, stier og fællesarealer.*

Stk.

4.

Bebyggelse må kun opføres i overensstemmelse med den på vedhæftede kortbilag nr. 3 viste retningsgivende plan, der i sine væ-^
sentligste træk går ud på, at bebyggelse på grundene skal placeres inden for den punkterede linie, regnet fra bagskel. Byggelinien er placeret 20 m fra bagskel.

§

4.

UDSTYKNINGER___________________________________

Stk.

1.

Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som fremgår af vedhæftede kortbilag nr. 3.

Stk.

2.

Ingen grund må udstykkes med en grundstørrelse mindre end 800 nf .

De på vedhæftede kortbilag med skravering viste arealer må ikke

Opmærksomheden henledes på at der i henhold til stærk strømsloven er pålagt en byggelinieafstand på de eksisterende højspændingsledninger på 5 m på begge sider af ledningerne.

3.
udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer

for området.
Stk.

3.

De på kortbilag nr. 3 med skovsignatur viste arealer må ikke under nogen form bebygges, men skal udlægges som grønt areal, som
vil være at tilplante efter overenskomst mellem ejer og kommune.

§

5.

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING______________

Stk.

1.

l området må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,10 beregnet ef-

ter byggelovgivningens regler herom.
Stk.

2.

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en høj-

de, der overstiger 3,5 m over terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen, og bygningerne må iøvrigt ikke opføres med mere
end en etage.

Stk.

3.

l området skal bygningerne opføres med de mod vejen vendende
bygningsdele parallelt med eller vinkelret på denne.

Stk.

4.

Hegn må både i naboskel, vej- og stiskel kun etableres som levende hegn.

Stk.

5.

Raftehegn og lignende må inden for sommerhus områd et kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

§

6.

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN________________

Stk.

1.

Medmindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen, må udvendige bygnings sider, herunder tage, kun fremtræde i farver dannet
af hvidt, sort og jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra,
engelsk-rødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding
med hvidt, gråt eller sort. Til Døre, vinduer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes.

Stk.

2.

Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde
sted.

§

7. BYPLANVEDTÆGTENS OVERHOLDELSE_____________
Før noget byggeri påbegyndes, eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der - medmindre kommunalbestyrelsen ansøges

om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kom*,
munalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse,

form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygnin-

gerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen
kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten.

§

8.

EKSISTERENDE BEBYGGELSE_________________
Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af
den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den
hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller

tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.
§

9.

PÅTALERET__________________________
Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Fjerritslev
kommunalbestyrelse.

§
Stk.

10.
1.

DISPENSATIONER FRA OG ÆNDRINGER I BYPLANVEDTÆGTEN
Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt ka-

rakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres.
Stk.

2.

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens
vedtagelse og med miljøministeriets godkendelse efter reglerne om
vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.

VEDTAGELSES- OG STADFÆSTELSESPÅTEGN1NG______________
Således vedtaget af Fjerritslev kommunalbestyrelse.
Fjerritslev, den
P.K.V.

A. Simonsen

1. septbr. 1976.

, borgmester

Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af § 57 stk. l,
i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. § 17,

stk. 2, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 21. januar

1977 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen.
Planstyrelsen den 5. april 1978.
P.D.V.
Bodil Foss, arkitekt

DEKLARATION FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED THORUP STRAND, FJERRITSLEV
KOMMUNE.

Undertegnede ejer (e) af det på vedhæftede kortbilag nr. 2 viste
område, omfattende matr. nr. 25^, 26^, 27-, 28^, 31-, 33^, 35^,
37-, 38^- 39^, 4c£, 41-, 42- og 46^ af Vester Thorup by og sogn,
samt 29^-, del af 29— og del af 138 af Klim by og sogn i Fjerritslev kommune pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, som også har gyldighed for alle parceller, der efter den
1/9- 1976 udstykkes inden for området fra de nævnte ejendomme. X
§

1.

Stk. 1.

Stk.

2.

GRUNDEJERFORENING.______________________

Den til enhver tid værende ejer af en eller flere parceller, som omfattes af nærværende deklaration, skal være
medlem af grundejerforeningen. Dog er grundsælgeren ikke
pligtig at være medlem af grundejerforeningen for så vidt
angår usolgte og ubebyggede parceller.
Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Fjerritslev kommunalbestyrelse.

Stk.

3.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art
i forbindelse med de ejendomme, der hører under forenin-;
gens område.
Stk.

4.

Grundejerforeningen er pligtig til efter påkrav at tage
skøde på eventuelle vej- og fællesarealer m.v.

Stk.

5.

Grundejerforeningen skal stiftes ved grundsælgerens for-

anstaltning, når mindst 25 % af grundejerne kræver det.
Endvidere skal kommunalbestyrelsen og/eller grundsælgeren være berettiget til at kræve grundejerforeningen

X se næste side

stiftet, når mindst 25 % af grundene er solgt.

Opmærksomheden henledes på, ar der for det nævnte område er udarbejdet partiel byplanvedtægt ( nr. 7 ), hvori
der findes flere bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Y

Stk.

6.

§_____2.

Stk.

1.

Grundejerforeningen kan kun ophæves med samtykke fra
den påtaleberettigede.
VEJE OG STIER M.M.__________________________________

Anlæg af veje og stier skal ske i overensstemmelse med

den godkendte byplanvedtægt ved grundsælgerens foranstaltning.

Stk.

2.

Stk.

3.

Hvor der i henhold til vejreglerne er pålagt oversigtslinier, må der ikke inden for oversigtsarealet anbringes bygninger, beplantninger, hegn eller lignende af større højde end l m over de tilstødende vejbaners midte.

Parcelejerne er uden erstatning pligtig til at tåle de
gener, der måtte fremkomme i forbindelse med vejanlæg-'
gene. Parcelejerne er ligeledes pligtige til at tåle eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger, der anlægges på parcellerne uden erstatning, også selv om der
findes hegn eller andet på det pågældende areal.

Stk.

U. Al parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute-, fragtbiler og lignende samt campingvogne er forbudt på eller
ud for parcellerne alene med undtagelse af almindelig
af- og pålæsning.

Stk.

5.

Hvis vejarealer m.v. ikke overgår til det offentlige,
skal de tilskødes grundejerforeningen sammen med eventuelle fællesarealer, når udstykning er approberet, og
grundejerforeningen stiftet.

Stk.

6.

Kommunalbestyrelsen har ret til meddele vej- og/eller
færdselsret til andre end deklarationsområdets parcelejere, hvis dette kan ske uden væsentlig-gene for de

direkte implicerede grundejere. Ved meddelelse af vejret til andre, skal disse deltage i vejenes vedligeholdelse på nærmere af kommunalbestyrelsen fastsatte vilkår.
§

3-

TERRÆNREGULERING.___________________________________

Stk. 1.

Forud for indsendelse af ansøgning om byggetilladelse
og efter at bebyggelsen er udført, må terrænreguleringen
kun ske efter skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Inden der gives tilladelse, skal kommunalbestyrelsen høre de berørte grundejere.

Stk. 2.

Terrænreguleringen på — 0.5 m i forhold til eksisterende
terræn kan dog finde sted uden kommunalbestyrelsens tilladelse under forudsætning af at reguleringen foregår
bag byggelinien og ikke nærmere naboskel en 1.0 m.

§

FÆLLESAREALER_____________________________________

4.

Stk. 11.

De'fællesarealer, der fremkommer i forbindelse med udstykningen i henhold til byplanvedtægten skal tilskødes
grundejerforeningen som har pligt til at drage omsorg
for at arealet henligger i ryddelig stand.

§

BEPLANTNING.______________________________________

5•

Stk. 1.

Beplantningen må på området bestå af rugosarose, æblerose, fyr, gran og andre ikke egnsfremmede planter.

Stk. 2.

Grundsælgeren udfører - efter nærmere aftale med Fjerritslev kommune og iøvtigt i henhold til dekalrationskortet - den overordnede beplantning langs den off. bivej langs områdets øst- og sydskel, samt langs hovedstierne.
Beplantningen skal være udført senest l år efter grundmodningens udførelse.

Stk. 3-

Parcelejerne skal tåle og vedligeholde de overordnede
plantninger, som efter beplantningsplanen udføres i
mindre omfang inde på de enkelte parceller, subsidiært i
skel.

Stk.

4.

Den ubebyggede del af grunden skal holdes ryddelig.

Stk.

5«

Vedligeholdelsen af de på vej, sti og fællesarealer værende overordnede beplantninger herunder træer forestås
af grundejerforeningen

Stk.

6.

Hvis plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan den påtaleberettigede og/eller grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for grundsælgerens eller parcelejerens regning .

Stk.

7.

Senest et år efter grundmodningens afslutning skal det
på kortbilag nr. 3 viste ca. 20 m brede beplantningsbælte ( regnet fra bagskel ind på grunden ) mellem de enkelte parceller og i hele grundens bredde etableres af den
enkelte grundkøber.
Der tillades den for bygningen nødvendige rydning der
maximalt må udgøre 1/3 af det samlede beplantningsbælte.

§

6.

TEKNISK FORSYNING_________________________________

Fællesbestemmelser.

Stk.

1.

Udgifterne til fællesledninger, fordeles i henhold til
den mellem grundsælgerne indlede - tinglyste - aftale.
Grundejerforeningen vedligeholder disse ledninger i det
omfang, de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller en offentlig myndighed. De enkelte parcelejere må selv vedligeholde stik til bebyggelsen.

Stk.

2.

Den enkelte parcelejer er pligtig at tåle eller underskrive
de deklarationer med eller uden pant til tinglysning på
de uortykkede parceller, som måtte blive udstedt eller
forlangt af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse
af ledninger af enhver art.

Stk.

3-

Hvis det skønnes nødvendigt, at ledninger af nogen art
føres over parcellerne, er de parcelejere, som berøres
heraf, pligtige at tåle dette og give adgang til ledningernes fremtidige vedligeholdelse. Der vil dog ikke
kunne kræves erstatning for ledningsføringen, der måtte blive foretaget i forbindelse med udstykningen og
dennes grundmodning, medmindre der er tale om væsentlig
gene. Parcelejerne er iøvrigt pligtige uden økonomisk
godtgørelse af nogen art at affinde sig med samtlige ulemper m.v. i forbindelse med gennemførelse af den fuldstændige byggemodning.

Vandforsyning.
Stk.

4.

Området forsynes med vand fra vandværk, på grundsælgerens
foranstaltning.
Stikledninger føres mindst l m inden for parcellernes skel,
Afløb og kloakering.

Stk.

5.

Stk.

6.

Spildevandsafledning skal udføres efter de af myndighederne givne betingelser.
Eventuelle eksisterende drænledninger skal respekteres.
Den enkelte parcelejer har dog ret til for egen regning
at forlægge bestående drænledninger.
Elforsyning.
Inden for deklarationsområdet skal elforsyningen fremfø-

res i jordkabler.
Renovation.

Stk.

7.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at grundejerne helt eller
delvist skal overtage renovationen, er grundejerforeningen berettiget til at træffe nærmere aftale herom med bindende virkning for alle parcelejerne.
Antenneanlæg.

Stk.

8.

Udendørs antenneanlæg må højst hæves 2m over tagrygning,
og der må ikke anbringes mere end én antennemast på hver
parcel, dog kan eventuelle fælles antenneanlæg, efter aftale med kommunalbestyrelsen udføres med større højde.

Stk.

9.

Etableres der i området fælles antenneanlæg skal samtlige parcelejere nedtage egne antenner og tilsluttes fællesantenneanlægget .

§_____7.

PÅTALERET_______________________________________

Stk.

1.

Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Fjerritslev kommunalbestyrelse.

Stk.

2.

Kommunalbestyrelsen er berettiget til helt eller delvist
at delegere påtaleretten til grundejerforeningen. Når hel
eller delvis delegation af påtaleretten er sket, kan kommunalbestyrelsen alligevel til enhver tid tilbagekalde,
delegation.

§_____8.

DISPENSATION_____________________________________

Stk.

Kommunalbestyrelsen har ret til at meddele dispensation
fra nærværende deklaration. Dispensationen kan imidlertid

1.

ikke meddeles uden samtykke fra grundejerforeningen og de
direkte implicerede parter.
Stk.

2.

Ved udøvelse af dispensationsretten skal den påtaleberettigede tilgodese såvel hensyn til opretholdelse af
helhedspræg som hensyn til den enkelte parcelejers direk-

te interesse i deklarationens overholdelse.
|_____9.

TINGLYSNING______________________________________

Stk.

1.

Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på
samtlige de ejendomme, der er nævnt i deklarationens indledning.

Stk.

2.

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

10.

VÆRNETINGSBESTEMMELSER

Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.

Thorup Strand II, Fjerritslev kommune, Nordjyllands amt
den
Som ejere:
matr.
matr.
matr .
matr.
matr.

nr.
nr.
nr .
nr.
nr.

25^ og 26^
27- og
31—
35^, 40^, 138
Fjerritslev kommune

N. A. Christensen
Allan Jensen
Johs Breddam Per Breddam
Jens Korsbæk

matr. nr. 39-

Arne Simonsen
Søren P. Mogensen
Søren Kirk
Johan Kristensen
¥. Wriedt
Carl Weiss Christoffersen
Ragnhild Sand

matr. nr. 41-

Nicolaj Nørmølle

matr. nr. 42—
matr. nr. 29£, 29^Klim By og sogn for

Per Bøgh

matr. nr. 46matr. nr. 37-, 38^
Som køber af pcl. 2 af 37-,

Marie Christoffersen
ifølge fuldmagt
Carl Weiss Christoffersen

Tiltrædes i henhold til byggelovens § 4 af Fjerritslev kommune
som bygningsmyndighed.
Fjerritslev kommune, den 1. 10. 76
Arne Simonsen
Søren P. Mogensen
Indført i tingbogen for retten i Fjerritslev
Fulmagt forevist.

den 4 okt. 1976

Niels Christiansen
fm.

