


L I L D S T R A N D

Partiel byplanvedtægt nr. 5
Hanstholm kommune februar 1975

Udarbejdet af Peter Bredsdorffs tegnestue A/S i
samarbejde med Hanstholm konimunes tekniske forvaltning.

Luftoptagelse af Lild Strand 1966 v. J. Steffensen,
Thisted.



HANSTHOLM KOMrøJNE

Partiel "byplanvedtægt nr. 5

Byplanvedtægt nr. 5 for fiskerlejet Lild Strand i Hanstholm
kommune, Viborg amt.

I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o)
fastsættes følgende bestemmelser for det i § l nævnte område i
Hanstholm kommune.

§ i
Oversigt over planområdet.

1.1 Planområdet omfatter hele Lild Strand By indenfor de græn-
ser for byen, der bestemmes af Vigsø bugt, sandflugtsfred-
ning, fredningssagen vedr. Strandkær og de fredede stats-
ejede arealer syd og øst for byen. Jfr. kortbilag 1.

1.2 Planområdet opdeles således (jfr. kortbilag l),

A: Lild Strand Bys centrale dele
B 1: Sommerhusområde mellem A og Strandkær
B 2: Sommerhusområde øst for A
B 3 s Sommerhusområde syd og øst for A og B 2
B 4* Ferieboligområde øst for A og B 2
C l, C 2 og C 3: Offentlige områder inden for Lild Strand

Bys centrale dele.

1.3 Planområdet består af følgende matrikelnumre, alle af Lund
og Bjerget byer m.m., Lild sogn, Vester-Hanherred, Viborg
amt, samt alle de parceller, der efter den 3o. september
1971 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
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OMRÅDE B Is

oP oQ. ov ^ac A&à- „ae yi^o „ba .bi .bk , . „2*, 2% 2 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 og dele af
Oc .d .h .1 Oah2 , 4 , 4 , 4 og 2 .

OMRÅDE B 2:
.r .bo , T « .d „ap4,4 og dele af 4 og 4 •

OMRÅDE B 3:
d -,e „g „n .ar .ax .bm cd , _ ^ .f3 f 3 » 4 f 4 t 4 ,4 ,4 ,5 og del af 4 •

OMRÅDE B 4:

Del af matr. nr. 9 •

OMRÅDE C 1:

4b°.

OMRÅDE C 2:

2 , 2 og 2 samt de umatrikulerede arealer, der rummer
bygninger og anlæg til fiskeriet.

OMRÅDE C J:
a*DDel af matr. nr. 4 •

§ 2
Områdets anvendelse.

2.1 OMRÅDE A:

2.1.1 Området må anvendes til bolig- og erhvervsformål. Der må
kun opføres åben og lav bebyggelse.

2.1.2 Der må indenfor området ikke udøves nogen art af virksom-
hed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved

sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens
skøn er til ulempe for de omboende.

2.2 OMRÅDE B l, B 2 og B 3s

2.2.1 Området må kun anvendes til boligformål, og der må kun op-
føres sommerhusbebyggelser. Bebyggelsen må alene anvendes
til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 3o. sept,
og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold,
week-ends og lignende.

2.2.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på enkelte ejendom-
me indrettes feriekoloni, sommerpensionat eller lignende.



2.2.3 På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en
enkelt beboelse. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at
der opføres flere beboelser på en ejendom, såfremt en even-
tuel senere udstykning kan gennemføres på en sådan måde, at
hver enkelt beboelse vil opfylde byplanvedtægtens bestemmel-
ser om sommerhusbebyggelse. Kommunalbestyrelsen kan endvi-
dere tillade, at der på hver enkelt ejendom ud over den
nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende, som
ikke må gøres til genstand for særskilt udleje.

2.3 OMRÅDE B 4:

Området må kun anvendes til ferieboliger (hotel, pensionat,
feriekolonier, koncentrerede sommerhusbebyggelser eller
lignende). Bebyggelsens art, omfang og udseende skal fast-
lægges i et tillæg til nærværende vedtægt.

2.4 OMRÅDE C l, C 2 og C 3:

Områderne forbeholdes til offentlige formål, (område C l
til institutioner, samlingsplads eller lignende, område C 3
til offentlig parkeringsplads).

§ 3
Vej- og stiforhold.

3.1 OMRÅDE A:

3.1.1 Landevejen, a-b, bibeholdes med den linieføring, der fore-
findes.

3.1.2 Kystvejen, c-d, bibeholdes med den linieføring, der fore-
findes.

3.2 OMRÅDE B 1:

3.2.1 Der udlægges areal til følgende nye veje med retning og be-
liggenhed som i princippet vist på kortbilag 2:

ahVejen c-e i en bredde af lo meter på matr. nr. 2 ,
d cVejen b-f i en bredde af lo meter på matr. nr. 4 og 2 .

3.2.2 Nye veje ud over de ovenfor nævnte skal udlægges i en bred-
de af 6 meter i princippet som vist på kortbilag 2 (vedr.

V» T

matr. nr.e. 4 og 4 )•

3.2.3 Langs landevejen, b-g, pålægges byggelinie i 15 meters af-
stand fra vejmidten.
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3.3 OMRÅDE B 2:

3.3.1 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med ret-
ning og "beliggenhed som i princippet vist på kortbilag 2:

Vejen h-i og vejen j-k i en bredde af lo meter samt stien
k-1 og stien i-m i en bredde af 5 ni på matr. nr. 4 •

3.4 OMRÅDE B J:

3.4»l Veje udlægges i en bredde af lo meter som vist i princippet
på kortbilag 2.X)

3.5 OMRÅDE B 4:

Vej- og stiføringer fastlægges i et tillæg til nærværende
vedtægt.

3.6 OMRÅDE C 1:

Stien h-n udlægges i en bredde af 5 n* på matr. nr. 4 samt
s ahpå matr. nr. 2 i område A og matr. nr. 2 i område B 1.

§ 4
Udstykninger.

2
4*1 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 800 m

eller med mindre facadelængde end 25 m. Dog gælder det for
område B 3> at facadelængden ikke må være mindre end 15 ni.

4.2 Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som
fremgår af kortbilag 2.

§ 5
Bebyggelsens omfang og placering m.v..

5.1 OMRÅDE A, C l, C 2 og C 35

5.1.1 Bygninger må kun opføres med én etage, eventuelt med ud-
nyttet tagetage.

5.1.2 Bygningshøjden må ikke overstige 3»5 meter målt fra terræn
til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra
gavltrekanten). Tagets vinkel skal ligge mellem 3° og 45 •

) Den nøjere fastlæggelse af vejenes forløb finder sted i terræn-
et samtidig med afmærkning af de enkelte huses beliggenhed. Det
jævnest mulige længdeprofil af vejene bør tilstræbes, tillige-
med den mindst mulige beskadigelse af klitter (jfr. § 5»2.4)»
Vejforløbet i område B 3 skal kunne betjene den sydlige del af
område B 4«



5.1.J Bygninger langs vejene a-b og c-d må kun opføres med faca-
den parallel med vejen.

5.2 OMRÅDE B l, B 2 og B J:

5.2.1 Bygninger må kun opføres med én etage, eventuelt med udnyt-
V

tet tagetage.

5.2.2 Bygningshøjden må ikke overstige 2,75 meter målt fra terræn
til den linie hvor ydervæg og tagflade mødes ("bortset fra
gavltrekanten). Taget kan være såvel fladt tag som sadel-
tag op til 45 hældning.

2
5.2.3 Der må højst "bygges 15o m etageareal på hver grund incl.

garage, udhus og lignende.

5.2.4 Al "bebyggelse skal holdes inden for de på kortbilag 2 viste
byggefelter. Tilladelse kan gives til at bygge i skel mod
offentlig vej.X)

5.3 OMRÅDE B 4:

Området må kun bebygges efter en af kommunalbestyrelsen god-
kendt plan, der fastlægges i et tillæg til nærværende ved-
tægt, idet dog den sydlige halvdel af B 4 ikke må bebygges
tættere end nærværende vedtægts bestemmelser for område B 3«

§ 6
Hegn og beplantning.

6.1 OMRÅDE A:

6.1.1 Det er tilladt at hegne et areal omkring eller ved boligen
på højst loo m .

6.1.2 Der må iøvrigt ikke opsættes hegn eller foretages beplant-
ning, der har karakter af hegn.

6.2 OMRÅDE B l, B 2 og B 3s

6.2.1 Der er kun tilladt at hegne og beplante arealerne indenfor
2

de i § 5-2.4 pålagte byggefelter, men højst loo m .

) Beliggenheden af de enkelte grupper og de enkelte huse i område
B 3 fastlægges samtidig med at vejene fastlægges (jfr. § 3«4»l)*
idet ingen bygning må anbringes på en klit eller så nær ved en
sådan, at mere end bygningens tag og evt. skorsten rager op over
toppen. Samtidig fastlægges bygningernes maksimale størrelse.
Hver gruppe sommerhuse skal planlægges samlet og bebygges med
ensartede huse på en gang eller i løbet af få år. For området
skal der udarbejdes en deklaration, hvori ejerskab og brug af
fællesarealerne fastlægges.
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§ 7
Bebyggelsens ydre fremtræden.

7.1 Udvendige bygningssider skal fremtræde som:
- rød, blank mur
- andet murværk, kalket eller pudset hvidt
- imprægneret træværk.

Som tagmateriale må anvendes tegl, strå, rør, græstørv samt
eternit eller tagpap i grå eller sorte farver.

7.2 Bygningernes udseende, herunder enhver form for skiltning,
skal godkendes af kommunalbestyrelsen som stemmende med om-
rådets karakter, jfr. bestemmelser i kommunens bygningsved-
tægt § 2o.

§ 8
Byplanvedtægtens overholdelse.

Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige
anvendelse ændres, skal der - medmindre kommunalbestyrelsen
ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen -
forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden
og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden
og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænk-
te anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, såle-
des at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med
byplanvedtægten.

§ 9
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 anven-
delse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke fin-
de sted.

§ lo
Påtaleret.

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Hanst-
holm kommunalbestyrelse.
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§ il
Dispensationer fra og ændringer i "byplanvedtægten

Mindre "betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende
"byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt
karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe el-
ler fastholde, ikke derved ændres.

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrei-
sens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter
reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.

Vedtagelses- og stadfæstelsespåtegning.

Således vedtaget af Hanstholm kommunalbestyrelse
den 13. juli, 1972.

(sign.) Chr. Hansen/Lars Okkels

I medfør af § l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr.
63 af 2o.2. 19?o) godkendes foranstående af Hanstholm kom-
munalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt
nr. 5 for Lild Strand By i Hanstholm kommune.

Miljøministeriet, den 14. februar 1974
P.M.V.
e.b.

(sign.) Olaf Sigurdsson
Eksp.sekr.
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Det attesteras herved, at bestemmelserne i § 3-1-1
J.1.2 udgår, da de er overflødige.

Hanstholm kommunalbestyrelse, den 25. april 1974«
P. k. v.

(sign.) Chr. Hansen / Lars Okkels

Indført i dagbogen for retten
i Thisted, den 13. maj 1974

Lyst på de i § l, område A, B 1-4» C 1-3 nævnte matr.nre«

Det bemærkes, at matr. nr. 5 er inddraget under matr.

nr. 3 •

Kort i akt.
(sign.) E. Søndergaard
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