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1.

Indledning

Lokalplanen er oprindeligt vedtaget af Grenaa Byråd den 26. september 1989 og er senere revi-
deret af Grenaa Byråd den 21. januar 1997.

Det væsentligste formål med nærværende lokalplan er at skabe mulighed for at udstykke grun-
dene i området, således at sommerhusene kan belånes bedre, og at der bliver mulighed for salg.

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold

I lokalplanen anføres, ud over almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser, at der kan
ske en udstykning i overensstemmelse med den eksisterende skelplan.

Der er ikke lagt op til større fysiske ændringer, men udelukkende at forny administrations-
grundlaget og skabe mulighed for ændringer i ejendomsforhold og belåningsforhold.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Kommuneplan 1993-2005 for Grenaa Kommune

Hovedstruktur

Lokalplanområdet ligger indenfor et sommerhusområde.

Rammer for lokalplanlægningen

En lokalplan for område 4.S.3 skal sikre:
a. at områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse,
b. at bebyggelsesprocenten for hvert enkelt ejendom ikke overstiger 15,
c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end én etage, og
d. at bygningshøjden ikke må overstige 7 m, dog må afstanden fra terræn til den linie, hvor

ydervæg og tagflade mødes, ikke overstige 3 m.



Grundej erforening/lej erforening

I dag fungerer der i sommerhusområdet en sommerhusforening, som ved en vedtægtsændring
kan fungere som eventuel grundejerforening samtidig med, at den fungerer som lejerforening.

I dag kræves der medlemspligt af lejerforeningen ved fornyelse af lejekontrakter og der indtræ-
der pr. 1. januar 1998 pligt til deltagelse i områdets vedligeholdelse m.v. svarende til de almin-
delige grundej erforeningsbestemmelser.

Ved eventuelt salg af nyudstykkede parceller vil der i købsbetingelserne blive pålagt en bi-
dragspligt, der træder i kraft ved grundens overtagelse.

Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt an-
vendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
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Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom indenfor lokalplanens område kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med vi-
dere, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens betemmelser
under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, planen søger at
skabe eller fastholde.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.

I henhold til § 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme
eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for vir-
keliggørelsen af lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, for-
trænges af planen.

Andre private rettigheder kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virke-
liggørelsen af planen.
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Lokalplan for sommerhusområdet vest for Kystvejen.

I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994 med senere ændringer)
fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2.0 nævnte område.

1.0 Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål,

1.1 at skabe mulighed for en udstykning af sommerhusområdet, og

l .2 at fastlægge et nyt administrationsgrundlag for sommerhusområdet.

2.0 Områdets afgrænsning og zonestatus

2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Kystvejen og Polderrevsvej, mod syd og vest af
Polderrevsgrøften og Heden og mod nord af Skovstien og Lyngvej og omfatter matr. nr.
76 h, 77 b, 78 a og 78 b samt del af matr. nr.e 64 a, 76 a og 77 a, Grenaa Markjorder.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde.

3.0 Områdets anvendelse

3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun må
beboes i tidsrummet 1. april - 30. september og udenfor dette tidsrum kun i kortvarige
ferier, weekends og lignende.

3.2 På hver sommerhusgrund må kun opføres en enkelt sommerhusbeboelse. Byrådet kan
dog tillade, at der på hver ejendom ud over den nævnte beboelse, opføres et enkelt min-
dre udhus, gæstehus og lignende i tilknytning til hovedhuset.

3.3 De på kortbilag II med skravering angivne ejendomme kan anvendes til dagligvarebutik-
ker og lignende med henblik på områdets forsyning.
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4.0 Udstykning

4.1 Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag
nr. 2 viste udstykningsplan.

5.0 Vej- og stiforhold

5.1 Der udlægges areal til adgangsveje og stier med en beliggenhed som de eksisterende, der
er vist på kortbilag nr. 2.

6.0 Ledningsanlæg m.v.

6. l Elledninger må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler.

6.2 De til el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe må anbringes op til 30 cm bag skelli-
nie mod vej, hvilket skal tåles af de respektive grundejere.

6.3 Der må ikke opsættes antenner og lignende.

7.0 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 15.

7.2 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage uden mulighed for indretning af ud-
nyttelig tagetage.

7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,0 m
over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.

7.4 Bygningernes facadehøjde, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3 m målt fra ter-
ræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade.

7.5 Bebyggelsen må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m, og ikke nærmere naboskel end
2,5 m.
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Mindre udhusbygninger, carporte og garager kan opføres i naboskel, når disses areal ikke
overstiger 30 m2, og højden ikke overstiger 2,5 m.

8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Reklamering må kun finde sted på erhvervsejendomme.

8.2 Til udvendige bygningssider, herunder tage, må ikke anvendes blanke materialer. Undta-
get herfra er solfangere og mindre energibesparende foranstaltninger.

9.0 Ubebyggede arealer

9.1 Ubebyggede arealer skal holdes med et udseende, der svarer til områdets karakter af
sommerhusområde.

Arealerne skal ikke nødvendigvis holdes som have.

9.2 Hegn skal udføres og holdes som levende hegn og ikke nødvendigvis som klippet hæk.

9.3 Træer og uklippede hegn skal holdes i en højde og form, så der på alle grunde er mulig-
hed for solbeskinnede opholdsarealer.
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10.0 Vedtagelsespåtegning

Nærværende lokalplan er oprindeligt vedtaget af Grenaa Byråd den 26. september 1989
og er senere revideret af Grenaa Byråd ved en endelig vedtagelse den 21. januar 1997.

Foranstående lokalplan begæres tinglyst på ejendommene matr. nr. 64 a, 76 a, 76 h, 77 a,
77 b, 78 a og 78 b, Grenaa Markjorder.

Grenaa, den 20. juni 1997

Jens Bach
konst. direktør / Carsten T. Willadsen

afdelingschef
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*** Side: 8
*

* * * Retten i Grenå Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen E 468

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 64 A Grund, Grenaa Markjorder
Ejendomsejer: Grenaa Kommune
Lyst første gang den: 24.06.1997 under nr. 10838
Senest ændret den : 24.06.1997 under nr. 10838

Retten i Grenå den 17.07.1997

Nielsen



*** * *** Side: 9
* * *
* * ***
* * * Retten i Grenå Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen Ø 657

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 76 A Grund m.fl., Grenaa Markjorder
Ejendomsejer: Grenaa Kommune
Lyst første gang den: 24.06.1997 under nr. 10839
Senest ændret den : 24.06.1997 under nr. 10839

Retten i Grenå den 17.07.1997

Tove Nielsen



*** * *** Side: 10
* * *
* * ***
* * * Retten i Grenå
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 76 H Grund, Grenaa Markjorder
Ejendomsejer: Grenaa Kommune
Lyst første gang den: 24.06.1997 under nr. 10840
Senest ændret den : 24.06.1997 under nr. 10840

Retten i Grenå den 17.07.1997



*** * *** Side: 11
* * *
* * ***
* * * Retten i Grenå Akt.rir. :
* *** *** Tinglysningsafdelingen D 179

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 77 A Grund, Grenaa Markjorder
Ejendomsejer: Grenaa Kommune
Lyst første gang den: 24.06.1997 under nr. 10841
Senest ændret den : 24.06.1997 under nr. 10841

Retten i Grenå den 17.07.1997

Tove Nielsen



*** * *** Side: 12
* * *
* * ***
* * * Retten i Grenå
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 77 B Grund, Grenaa Markjorder
Ejendomsejer: Grenaa Kommune
Lyst første gang den: 24.06.1997 under nr. 10842
Senest ændret den : 24.06.1997 under nr. 10842

Retten i Grenå den 17.07.1997

Tove Nielsen



*** * *** Side: 13
* * *
* * ***
* * * Retten i Grenå Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen Ø 658

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 78 A Grund, Grenaa Markjorder
Ejendomsejer: Grenaa Kommune
Lyst første gang den: 24.06.1997 under nr. 10843
Senest ændret den : 24.06.1997 under nr. 10843

Retten i Grenå den 17.07.1997

Nielsen



*** * *** Side: 14
* * *
* * ***
* * * Retten i Grenå Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen AA 126

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 78 B Grund, Grenaa Markjorder
E j endoms ejer: Grenaa Kommune
Lyst første gang den: 24.06.1997 under nr. 10844
Senest ændret den : 24.06.1997 under nr. 10844

Retten i Grenå den 17.07.1997

Tove Nielsen
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