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LOKALPLAN NR. 170

Læsevejledning
Lokalplanen er opdelt i en Redegørelsesdel, der omhandler baggrunden for lokalplanen, samt hvilken sammenhæng lokalplanen
har med den øvrige planlægning og en Bestemmelsesdel, der udgør
de bindende retningslinier for områdets anvendelse og bygningernes udseende m.v.
Lokalplanens kortbilag nr. 1 og 2 er bindende for områdets fremtidige anvendelse.
Kortbilag nr. 3 og 4 er ikke bindende, men illustrerer, hvordan
sommerhusbebyggelsen kan komme til at se ud.
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1.
Kort beskrivelse af lokalplanens indhold
Byrådet vedtog i september 2005 lokalplan nr. 162 med kommuneplantillæg nr. 13 for et sommerhusområde ved Lyngvej.
Lejemålet for feriekolonien Saxogården, som er beliggende indenfor lokalplanområde 162, er efter planens udarbejdelse ophørt og
Økonomiudvalget har besluttet, at bygningerne skal nedrives. Dette
åbner mulighed for en yderligere udstykning af sommerhusgrunde.
Nærværende lokalplan åbner mulighed for en yderligere sommerhusudstykning i det bestående sommerhusområde omkring feriekolonierne ved Lyngvej.
I alt kan der herefter udstykkes 45 sommerhusgrunde indenfor lokalplanområdet.
Lokalplanen fastsætter de nærmere retningslinier for byggeriet.
Ved vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan nr. 162.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Regionplan 2001 for Århus Amt
Regionplanens retningslinie 4.1 for sommerhusområder fastsætter,
at der med ganske få undtagelser ikke kan udlægges nye arealer til
sommerhuse. Der åbnes dog mulighed for at intensivere arealudnyttelsen indenfor de eksisterende sommerhusområder.
Den planlagte mere intensive udnyttelse af det ledige areal i sommerhusområdet er i overensstemmelse med regionplanens retningslinier.
Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune -Tillæg nr. 13
I kommuneplanens hovedstruktur er lokalplanområdet udlagt som
sommerhusområde, benævnt 4.S.1.

2.

For område 4.S.1 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplaner:
En lokalplan for området skal sikre:
- at områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse,
- at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstiger
10,
- at bebyggelsen ikke opføres med mere end to etager,
- at for huse i én etage må afstanden fra terræn til den linie, hvor
ydervæg og tagflade mødes, ikke overstige 3 m.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens tillæg
nr. 13.
Planlovens bestemmelser om planlægning af kystområderne
Lokalplanområdet er omfattet af planlovens kapitel 2a om planlægning af kystområderne. Der inddrages ikke nye arealer i kystzonen, da lokalplanområdet ligger indenfor et eksisterende, næsten
fuldt udbygget sommerhusområde.
Adgangen til kysten sker ad eksisterende stier gennem sommerhusområdet.
Lokalplanområdet har på grund af skovbevoksning og eksisterende,
omliggende bebyggelse ingen visuel sammenhæng med kystlandskabet. Bebyggelsen medfører ikke en visuel påvirkning af kysten,
da bebyggelsen ikke vil kunne ses fra strandområdet.
Naturbeskyttelsesloven
I den nordøstlige del af lokalplanområdet har Århus Amt registreret
et vandhul, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturområder). Vandhullets naturtilstand må ikke ændres uden
dispensation. Kortbilag 2.
Fredskovspligt
Lokalplanområdet er omfattet af fredskovspligt, jævnfør skovlovens § 4, stk. 1.
I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse vil Skov- og
Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt meddele tilladelse til
ophævelse af fredskovspligten, jævnfør skovlovens § 9 under forudsætning af, at arealet anvendes til sommerhusområde inden
2009.

3.
Fredninger
Det vestlige hjørne af lokalplanområdet er omfattet af fredningskendelse for Grenaa Plantage og Fuglsang Hede samt tillægskendelse af den 28. august 1958, som tillader sommerhusbyggeri på
vilkår, at der ikke fjernes beplantning udover, hvad der er absolut
nødvendigt.
Turistpolitisk Handlingsplan for Grenaa -, Midtdjurs - og Nørre
Djurs kommuner 2004
Ifølge den turistpolitiske handlingsplan skal turismen i Østjylland
være et mere betydende erhverv.
Antallet af sommerhuse i de tre kommuner skal øges med 500 indenfor en tiårs periode.
Nærværende lokalplan åbner op for disse muligheder, og understøtter arbejdet med at øge antallet af sommerhuse.
Grenaa Kommunes Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen.
Grenaa Kommunes Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet er omfattet af vandforsyningsplanen.
Grenaa Kommunes Varmeplan
Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen.
Grenaa Byantenne
Lokalplanområdet er omfattet af Grenaa Byantenne.
Miljøvurdering
Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes.
Grenaa Kommune har foretaget en høring af berørte myndigheder
(screening), i dette tilfælde Århus Amt.
Århus Amt har ingen bemærkninger til, om der skal udarbejdes
miljøvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen.
Grenaa Kommune afgør som planmyndighed hermed, at nærværende plan ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og den skal
derfor ikke miljøvurderes.
Planen giver ikke mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af
lovens bilag 3 og 4. Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde og planen får ikke en væsentlig indvirkning på
miljøet, jævnfør kriterierne i lovens bilag 2.

4.
Retsvirkningerne af lokalplanen
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er
vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal
det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
uændret.
Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med
lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til
at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen
eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun
foretages ved en ny lokalplan.

5.
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Lokalplan for et sommerhusområde ved Lyngvej.
Lokalplanområdets størrelse er ca. 8 ha.
I henhold til lov om planlægning (jævnfør lovbekendtgørelse nr.
883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i afsnit 2 nævnte område.

1.0

Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål,

1.1

at åbne mulighed for, at området kan udstykkes og anvendes
til opførelse af sommerhuse,

1.2

at fastlægge nærmere retningslinier for sommerhusenes placering og udformning,

1.3

at fastlægge vejadgangen til området, og

1.4

at fastlægge retningslinier for områdets beplantning.

2.0

Områdets afgrænsning og zonestatus

2.1

Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag nr. 1
og omfatter del af matr. nr. 64 a, Grenaa Markjorder samt alle
parceller, der efter den 1. september 2005 udstykkes fra den
nævnte ejendom. Lokalplanområdet afgrænses mod sydvest
ved grøften langs Østre Skovvej.

2.2

Området er beliggende i sommerhusområde.

3.0

Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse og feriekolonier.

3.2

Beboelse indenfor området må kun finde sted i henhold til
den til enhver tid gældende lovgivning.

3.3

Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende tekniske funktioner til områdets daglige forsyning under forudsætning af, at de indpasses i området.

6.
4.0

Udstykning

4.1

Udstykning skal ske i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, kortbilag nr. 2.

4.2

Sommerhusgrunde indenfor området skal være minimum
1.000 m2.

5.0

Vej-, sti- og parkeringsforhold samt byggelinier

5.1

Lokalplanområdet vejbetjenes fra den eksisterende private
fællesvej Lyngvej samt følgende private fællesveje og stier
indenfor lokalplanområdet:
Vej A-B, C-D, E-F og G-H udlægges i en bredde af 6,00 m.
Vej I-J udlægges i en bredde af 4,50 m. Kørebanen belægges
med asfalt.
For enden af vej C-D, G-H og I-J skal der etableres en vendeplads som vist på kortbilag nr. 2.
Sti a-b, c-d og e-f udlægges i en bredde af 3,00 m.
Parkering

5.2

På hver grund skal der være mulighed for parkering af 2 biler.

5.3

Campingvogne, både og lignende må højst parkeres indenfor
området i ét døgn. Bestemmelsen gælder både indregistrerede
og uregistrerede køretøjer.

5.4

Parkering af køretøjer over 3.500 kg totalvægt må kun foretages i det omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning.

5.5

Der etableres en parkeringsplads i lokalplanområdets nordøstlige hjørne.
Byggelinier

5.6

Der pålægges byggelinier i en afstand af 5,00 m fra vejskel
som vist på kortbilag nr. 2. Arealet mellem vejskel og byggelinie må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, oplag
og lignende.

5.7

På den nordøstligste matrikel, kortbilag 2, pålægges en byggelinie på 10,00 m fra skel. I området mellem skel og byggelinie skal der plantes og opretholdes en afskærmende beplantning, og der må ikke forefindes nogen form for bebyggelse, oplag og lignende.

7.
6.0

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for de udstykkede sommerhusgrunde
må ikke overstige 10 for den enkelte grund.

6.2

Bebyggelsen må opføres i højst 2 etager.

6.3

Bygningshøjden må ikke overstige 7 m.

6.4

For huse i én etage må afstanden fra terræn til den linie, hvor
ydervæg og tagflade mødes, ikke overstige 3 m.

6.5

Ingen del af bebyggelsen må placeres nærmere end 5 m fra
skel.

6.6

For sommerhusbebyggelse gælder, at der på hver selvstændig
matrikuleret ejendom kun må opføres én enkelt sommerhusbeboelse. Byrådet kan dog tillade, at der på hver ejendom, ud
over den nævnte beboelse, opføres ét gæstehus (anneks uden
vand- og kloakinstallationer) og ét udhus/garage sammenbygget med hovedhuset, idet bebyggelsen ikke må ligge
spredt på grunden. Sammenbygningen kan tillades udført
med hegn eller pergola.

7.0

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bygninger skal udføres med træbeklædte facader.

7.2

Farver på facader skal være dæmpede farver, der er afstemt i
forhold til naturen.

7.3

Tage skal udføres med tagpap med lister.

7.4

Tage skal have en hældning på 10-350.

7.5

Indenfor området må der ikke finde reklamering sted.

8.0

Ubebyggede arealer, beplantning og hegn

8.1

Beplantning af arealer omkring sommerhusene skal ske efter
nedenstående artsfortegnelse og arealet må ikke få karakter af
haveanlæg.
Birk, skovfyr, bjergfyr, østrigsk fyr, rødgran, hvidgran, sitkagran, enebær, hybenrose, almindelig rose, bævreasp, gråpoppel, krybende pil, rødeg, almindelig eg, rødel, lærk, almindelig røn, glansbladet hæg, ahorn, syren, hyld, hindbær,
kaprifolie og lyng.

8.
8.2

Der må kun plantes levende hegn langs grundskellene i området. Der må benyttes planter som sargent æble, snebær, klitrose, fjeldribs og bærmispel. Planterne skal plantes i 2 rækker
i forbandt med 2 meters afstand.

8.3

Eksisterende beplantning skal i videst mulig omfang bevares.
På de vestligste grunde, kortbilag 2, må der ikke fjernes beplantning udover, hvad der er absolut nødvendigt. Grundene
er omfattet af fredningskendelse fra 1958.

8.4

Terrænreguleringer må kun finde sted med Grenaa Kommunes godkendelse.

8.5

Affaldspladser, affaldsposer og lignende skal anbringes eller
afskærmes således, at de ikke er til gene for omgivelserne.

9.0

Ledningsanlæg

9.1

Ledningsanlæg må kun udføres med jordkabler.

9.2

Belysning på adgangsveje og andre fællesarealer skal udføres
efter Grenaa Kommunes anvisninger.

9.3

Nye sommerhuse skal tilsluttes Grenaa Varmeværk.

9.4

Nye sommerhuse har tilslutningspligt til Grenaa Byantenne.

9.5

Der må ikke opsættes paraboler og antenner. Byrådet kan i
særlige tilfælde meddele dispensation til opsætning af antenner til radioamatører med en gyldig licens udstedt af Telestyrelsen.

10.0 Grundejerforening
10.1 Alle ejere af grunde indenfor lokalplanområdet har pligt til at
være medlem af Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen
Grenaa Strand. Medlemskabet skal ske ved overtagelse af
grunden.

11.0 Servitutter og ophævelse af eksisterende lokalplan
11.1 Der er ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter,
som skønnes at være i modstrid med lokalplanens bestemmelser.
11.2 Med lokalplanens endelige vedtagelse aflyses lokalplan nr.
162.

9.
12.0 Tilladelser fra andre myndigheder m.v.
12.1 Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt meddeler
tilladelse til ophævelse af fredskovspligten jævnfør skovlovens § 9 i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.
Tilladelsen gives under forudsætning af, at arealet anvendes
til sommerhusområde inden 2009.

13.0 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
13.1 Samtlige boliger skal tilsluttes Grenaa Varmeværk A.m.b.A.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har
fundet sted.

10.

