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Beskrivelse af lokalplanens område og indhold
Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til Ældrecenter, denne funktion er nu nedlagt,

og området står derfor overfor en omdannelse. Formålet med lokalplanen er at udlægge

området til boligformål og fastlægge de planlægningsmæssige rammer herfor. 

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Tornby Beboerforening med henblik på at

skabe rammerne for et nyt boligområde med fokus på fællesskab og bæredygtighed.

Lokalplanen udgør et område i byzone på ca. 17.212 m², som ligger i den sydlige del af

Tornby ved Købstedvej. Lokalplanområdet afgrænses på alle sider af eksisterende

bebyggelse og ligger ca. 70 m fra Tornby Kirke. Den nordlige del af området er omfattet af

Provst Exner fredning, som skal sikre de nære kirkeomgivelser mod indgreb, der hindrer

kirkernes frie beliggenhed i forhold til nærområdet.

Den primære vejadgang skal ske via den eksisterende adgang fra Købstedvej via

Søndermarken, derudover kan der etableres sekundære vejadgange fra de eksisterende

adgange via Købstedvej og Fælleden til to mindre parkeringspladser. 

Oversigtskort med lokalplanområdets placering i Tornby. Lokalplanområdet er markeret med en rød

streg. 
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Tornby Beboerforening har i samarbejde med Arkitektfirmaet Hovaldt udarbejdet et idéoplæg

i form af en vision for området. Beboerforeningens ønske er at skaberne for et boligområde,

der kombinerer privatliv med fællesskab, og som rummer både ejerboliger og lejeboliger på

tværs af aldersgrupper.

Visionen fokuserer på fællesskab og bæredygtighed og lægger vægt på, at området bliver

en del af livet i Tornby, dvs. at områdets fælles aktiviteter og faciliteter ikke blot skal være for

områdets beboere, men også for byens borgere. En stor del af arealet vil blive udlagt til et

fælles torverum samt fælles grønne rekreative arealer. 

Illustrationen viser hvordan et fælles torverum kan indrettes. 

Lokalplanen giver mulighed for boliger i form af tæt-lav, fælleshus og et fælles torverum, som

skal fungere som et samlingssted for områdets beboere. Det fælles torverum skal give

mulighed for ophold og leg samt give plads til forhaver til de enkelte boliger, hvorfra det er

muligt at være en del af livet der foregår i torverummet, og samtidig med at forhaven er til

eget brug. Boliger og fælleshus etableres rundt om det fælles torverum, og på bagsiden af

de enkelte boliger kan der etableres baghaver.

Det fælles torverum og de omkransende arealer skal indrettes med fælles orienterede

aktiviteter som eksempelvis drivhuse, nyttehaver, legeplads, boldbane og

bygninger/indhegninger til dyrehold og lignende. 
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Der kan i det fælles torverum etableres bassiner til håndtering af regnvand. Derudover kan

der i det fælles torverum etableres parkeringslommer (max. 10) til midlertidig parkering

som af- og pålæsning, varelevering, hjemmepleje og lignende korttidsparkering. 

Skitse af en mulig indretning af lokalplanområdet. Den endelige indretning af lokalplanområdet kan

komme til at se anderledes ud end vist på skitsen. 

De omkransende arealer omkring bebyggelsen skal fungere som fællesarealer for områdets

beboere og som opholdsarealer for byens borgere. På bagsiden af de enkelte boliger kan

der etableres baghaver. 
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Her er der fokus på bevaring af den eksisterende beplantning for at sikre læ til områdets

fællesarealer, afskærmning mod naboerne samt bevaring af biodiversiteten i området.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres stier ind og ud af områdets

fællesarealer og derved sikres forbindelsen fra området til resten af byen.

Lokalplanen har åbne bestemmelser for bebyggelsens arkitektur og udtryk. Lokalplanen

giver mulighed for boligbebyggelse i max. 2 etager og en højde på 8,5 m. 
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Hvad giver planen mulighed for?
Lokalplanens bestemmelser fastlægger, hvilke muligheder der er for at udnytte grundene i

området, f.eks. bestemmelser om anvendelse og bebyggelse. Det fremgår også, om der er

særlige betingelser, der skal opfyldes for at kunne tage et nyt byggeri i brug.
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1 Formål og anvendelse
§ 1.1 Formålet med lokalplanen er

at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i

form af tæt-lav bebyggelse, 

at boliger etableres omkring et fælles torverum,

hvorfra der er adgang til boligerne,

at bevare eksisterende beplantning og friholde

beplantede arealer for bebyggelse,

at give mulighed for, at eksisterende bygninger

nedrives helt eller delvist, samt

at etablere en øst-vest gående sti i den nordlige del

af arealet, hvor den østlige del har en fast

belægning og den vestlige del.

Note til Formålet med
lokalplanen er
Formålet med at bevare den

eksisterende beplantning er, at sikre

områdets beplantning som helhed. 

§ 1.2 Områdets karakter
De enkelte boliger skal placeres omkring et fælles

torverum, der er indrettet til primært gående adgang

til boligerne, leg og ophold og sekundært så det er

muligt at køre frem til den enkelte bolig for af- og

pålæsning. 

Det fælles torverum skal indrettes med fælles

orienterede aktiviteter, drivhuse, nyttehaver,

legeplads, boldbane og bygninger/indhegninger

til dyrehold samt bassiner til håndtering af

regnvand. Der kan etableres parkeringspladser til

midlertidig parkering til af- og pålæsning,

varelevering, hjemmepleje og lignende

korttidsparkering. Foran den enkelte bolig kan der

etableres en lille forhave, der giver en overgang fra

bolig til det fælles torverum.

På bagsiden af den enkelte bolig kan der etableres

en lille baghave. De resterende arealer på bagsiden

af boligerne er til fællesbrug for bebyggelsen med

mulighed for etablering af enkelte

bygninger/indhegninger til dyrehold samt drivhuse,
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nyttehaver, legeplads, boldbane og lignende. 

Det fælles torverum skal indrettes med en karakter

hvor materialerne f.eks. belægning og belysning er

gennemgående, hvor indretningen og belægningen

signalerer hvilke arealer, der er til ophold, og hvilke,

der er til færdsel.

§ 1.3 Anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til tæt-lav

boligbebyggelse, dele af bebyggelsen kan være

opført som etageboliger eventuel med udvendig

udgang (altangang og trappe).  

Delområde I må kun anvendes til boligbebyggelse

samt fælles arealer.

Delområde II må kun anvendes til vejareal og et

mindre græsareal.  Hvis Hovedvejen 5 eller

Søndermarken 1 køber græsarealet, kan det

sammenlægges med deres eksisterende grund og

kan bebygges som en del af den nye samlet

ejendom. 

Note til Anvendelse
Med etagebolig menes der, at enkelte

bygningsafsnit kan være i flere etager

med vandret lejlighedsskel. 

§ 1.4 Delområder
Lokalplanen er opdelt i delområde I og II som vist på

bilag 1.

Lokalplanen fastsætter ingen bestemmelser for

delområde II.

Note til Delområder
Delområde II består af den private

fællesvej Søndermarken samt del af

matr. nr. 5 am. 

§ 1.5 Erhverv i egen bolig
Der kan på ejendommen drives en sådan

virksomhed, som almindeligvis kan udføres i

boligområder - f.eks. arkitekt, revisor og frisør - under

forudsætning af,

at der opretholdes en bolig på ejendommen,

at virksomheden drives af den, der bebor
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ejendommen uden ansat personale,

at virksomheden ikke drives på en sådan måde, at

ejendommens karakter af beboelsesejendom

forandres (f.eks. ved skiltning og lign.), og

områdets karakter af boligområde ikke brydes

(f.eks. ved væsentlig øget trafik),

at virksomheden ikke medfører ulemper for de

omboende, 

at virksomheden ikke medfører behov for

parkering, der ikke er plads til på den pågældende

ejendom, og

at skiltning har en størrelse på max. 0,25 m² og

placeres enten ved indkørsel til ejendommen eller

direkte på facaden, og at skiltet kun angiver logo,

firmanavn og åbningstider. 

§ 1.6 Nedrivning af eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse kan nedrives i fuldt omfang.
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2 Bebyggelsens omfang og
placering
§ 2.1 Bebyggelsens omfang
Der kan i delområde I opføres et samlet boligareal

på i alt 3.500 m² (inklusiv eventuelle

fællesarealer/fælleshus, der anvendes til ophold),

samt 20 m² garage, carport og udhuse pr. bolig. 

Der kan herudover opføres 2 drivhuse med et areal

hver på max. 30 m² samt 2 bygninger på hver max.

20 m² til dyrehold f.eks. høns, duer, kaniner og andre

små fugle. 

§ 2.2 Bygningernes omfang
De enkelte bygninger kan opføres med en

bygningskrop (fodaftryk) på ca. 11,5 m x 11,5 m, dog

max. 130 m2. 

Note til Bygningernes omfang
Hvis der ønskes en bolig med et areal

på mere end 130 m2 kan det ske ved

en bolig i 2 etager eller boligen

udgøres af to bygningskroppe. 

§ 2.3 Etageantal
De enkelte bygninger kan opføres i varierende højde i

max. 2 etager. Der kan max. opføres 2

sammenhængende boliger i 2 etager. 

Et udnyttet tagrum kan ikke udgøre en selvstændig

bolig. 

Note til Etageantal
Formålet er at undgå, at al bebyggelse

etableres i 2 etager, da visionen for

området er et boligområde med et

varierende udtryk, som illustrationen

nedenfor viser. Bestemmelsen hindrer

dog ikke, at al bebyggelse kan

etableres i 1 etage.  

§ 2.4 Bygningernes placering om det fælles
torverum
De enkelte boliger samt fælleshus skal placeres

omkring et fælles torverum i en variende afstand

mellem  0-5,0 m og således af max. 4 bygninger er

sammenbyggede og indbyrdes forskudt med max.

halvdelen af de sammenbyggede facaders længde ift.

Note til Bygningernes placering
om det fælles torverum
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det fælles torverum. 

De enkelte boligbygninger samt fælleshus skal

placeres med indgangsfacade mod det fælles

torverum. 

Skitse af lokalplanområdet, det endelige

lokalplanområde kan komme til at se

anderledes ud end vist på skitsen. 

§ 2.5 Sekundære bygningers placering
Garager og carporte kan kun etableres ved

parkeringspladsen ved Søndermarken. 

Udhuse til cykelparkering, fælles opbevaring til

bebyggelsen mm. kan kun etableres ved

parkeringspladsen ved Søndermarken. 

Garage, carporte eller udhuse kan opføres samlet

eller gruppevis. 

I forbindelse med det enkelte bolig kan der opføres et

mindre udhus på 5 m2.

§ 2.6 Bebyggelsens placering ift. naboskel
Bebyggelsen skal placeres i en afstand til skel fra

Hovedvejen nr. 7 og 9 samt Købstedvej nr. 4 på min.

7,5 m jf. bilag 2. Altan, altangang og trappe kan

placeres tættere end 7,5 m på naboskel. 

I naboskel mod syd, mod Købstedvej 4 (matr. nr. 5-ø),

kan der opføres udhusbebyggelse i hele det

sydlige skels udstrækning. Udhusbebyggelsen kan

Note til Bebyggelsens placering
ift. naboskel
Bygningsreglementets bestemmelse

om længde af udhusbyggeri i

skelbræmmen, tilsidesættes med

bestemmelsen.

Den eksisterende bebyggelse i

naboskellet mod syd, mod matr. nr.
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opføres i skel, men højden må ikke overstige 2,5 m, i

afstanden 0 - 2,5 m fra naboskel.

 

5-ø Sdr. Tornby By, kan bevares. 

§ 2.7 Bygningshøjde og niveauplan
Bygningerne må ikke være højere end 8,5 m målt fra

et niveauplan fastsat i henhold til

bygningsreglementets regler. 

Garage, carport, udhuse, drivhuse og lignende

småbygninger må opføres med en højde på max.

5,0 m målt fra et niveauplan fastsat i henhold til

bygningsreglementets regler.

Solenergianlæg på tagflade medregnes i den

samlede bygningshøjde. 
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3 Bebyggelsens udseende
§ 3.1 Facader
Facader skal fremstå i træ, blank teglstensmur

eller glas. Mindre bygningsdele (mindre end 1/5 af

den enkelte facade) kan udføres i andre materialer,

f.eks. stål, kobber, zink og aluminium.

Facader må kun males i nuancer af grå, sort og visse

jordfarver, som vist på bilag 4, eller fremstå

ubehandlet evt. behandlet med en klar

imprægnering. 

Facader på udhuse opført i tilknytning til hovedhuset

skal udføres i samme materialer som hovedhuset

eller i træ. 

Facader på udhuse og andre sekundære bygninger

der opføres i det fælles torverum kan udføres i andre

materiale og med andet udtryk end hovedhusene. 

Facader på garager, carporte, udhuse og andre

sekundære bygninger udenfor det fælles torverum

bl.a. ved parkeringspladsen ved Søndermarken kan

udføres i andre materialer og udtryk end

hovedhusene.

Note til Facader
Illustration af hvad der menes med én

facade:

De fastsatte farver jf. bilag 4 for

facader gælder kun malede/lakerede

overflader. 

§ 3.2 Tage
Tage skal beklædes med mørke tagmaterialer,

græstørv eller med mos-sedum (stenurtarter og

tørketålende mosser) f.eks. med henblik på

regnvandsopsamling. 

Tage på garager, carporte, udhuse og andre

sekundære bygninger kan udføres i andre materialer

og med andet udtryk end hovedhusene. 

Udestuer og drivhuse kan opføres med glastag/klart

plasttag. 
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Tagmaterialer på alle bygninger må have en

glansværdi på max. 15 målt efter ISO 2813 standard.

Glas og klar plastmateriale er undtaget fra denne

bestemmelse.

§ 3.3 Antenner og paraboler
Overkanten på antenner og paraboler må ikke være

højere end bebyggelsens tagryg.

§ 3.4 Solceller og solfangere
Solenergianlæg i form af solceller og solfangere skal

etableres på tag eller facader.

På tage med hældning skal solenergianlæg ligge

parallelt med og højst 10 cm over tagfladen.

På flade tage kan solenergianlæg vinkles fra

tagfladen med max. 20⁰. Anlæggets synlighed skal

minimeres ved, at anlægget placeres min. 2 m fra

tagfladens kanter.

På facader skal solenergianlæg opsættes parallelt

med facaden og højst 10 cm foran facaden.

Solenergianlægget skal være antirefleks-behandlet,

og det skal opsættes i et eller flere

sammenhængende rektangler.

Anlægget skal enten være sort eller have samme

farve som den flade, det monteres på. Anlæggets

ramme og bagfilm skal have samme farve som

solcellerne/solfangerne.

Note til Solceller og solfangere
Illustrationen viser udformning og

placering af solenergianlæg på

tagflader.
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4 Fællesarealer
§ 4.1 Beplantning
De to træer som er markeret på bilag 2, skal

bevares og må ikke fældes, beskadiges eller stynes*. 

Ege- og bøgetræer som står i bræmmen langs skel til

Købstedvej og Fælleden eller træer, som står

indenfor Provst Exner fredningen i den nordlige del af

området jf. bilag 2 og som har en stammeomkreds

over 50 cm målt i 1,0 m over terræn, skal bevares og

må ikke fældes, beskadiges eller stynes*.

Alle træer kan beskæres som del af den

almindelige vedligeholdelse.

Hvis de bevarede træer, skal udskiftes i forbindelse

med sygdom eller lignende, skal træet erstattes af et

træ med en højde på min. 4,5 m eller en

stammeomkreds på min. 20 cm.

Der må på fællesarealer kun beplantes med træer

og buske, som er egnstypiske for området jf. bilag 3.

Derudover kan der plantes frugttræer og -buske.

Der skal ved den sekundære parkeringsplads ved

Købstedvej jf. bilag 2, etableres en afskærmende

bøgehæk med en højde på min. 1,30 m langs

parkeringspladsen 3 sider.

Note til Beplantning
Syge træer kan normalt fjernes,

mod at der plantes et træ, som kan

erstatte det fjernede træ. Der skal

foretages en ansøgning om

dispensation fra § 4.1 inden der tages

stilling til, om et værdifuldt træ kan

fjernes.

Styning af træer betyder en hård top

beskæring. Ege- og bøgetræer kan

ikke stynes. 

De to træer, som skal bevares jf. bilag

2 er henholdsvist:

et valnøddetræ placeret i den

sydvestlige hjørne med

koordinaterne 556735.97;6376294.23

et egetræ i den nordøstlige hjørne

med koordinaterne

556848.92;6376410.49.
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Det store valnøddetræ i det syd/vestlige hjørne af

området. 

§ 4.2 Hegn mod naboskel
Hegn mod naboskel skal være levende hegn. Det

levende hegn kan suppleres med et trådhegn på

indvendig side med højst samme højde som det

levende hegn fuldt udvokset, dog max.1,8 m.

Fast hegn i skel til Hovedvejen 9 og 11 (matr. nr. 5y

og 5f) kan etableres med bræddebeklædning og en

højde på max. 1,8 m.  I skel til Hovedvejen 9 kan fast

hegn etableres fra det på bilag 2 viste

bevaringsværdige træ og mod nord, samt langs

Hovedvejen 9s nordlige skel. 

Den eksisterende teglstensmur i sydskellet til

Købstedvej 4 (matr. nr. 5ø) kan bevares eller

nyetableres med en højde på max. 1,8 m målt fra

lokalplansiden.

Note til Hegn mod naboskel
Levende hegn mod vej skal sættes i

en passende afstand, så hegnet i

udvokset stand ikke gror ud over skel.

De faste hegn ved tæt-lav

bebyggelse skal sikre at der kan

skabes privatliv omkring eventuelle

terrasser tæt ved bebyggelsen.
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Før der kan etableres fast eller

levende hegn i skel til Hovedvejen 11

(matr. 5f), så skal Fredningsnævnet

involveres. 

§ 4.3 Hegn ved de enkelte boliger og
fælleshus
Hegn mod det fælles torverum kan etableres som

levende eller faste hegn med en højde på max. 1,5

m.  Hegn skal placeres vinkelret på facaden og må gå

max. 3,0 m ud fra facaden. 

På bagsiden af den enkelte bolig kan der etableres

en baghave, som kan gå max. 5,0 m ud fra facaden

og skal følge bygningskroppens bredde. Der kan

etableres levende eller faste hegn i forbindelse med

baghaven. 

Grundejerforeningen skal udarbejde et regulativ for

anvendelse og indretning af de fælles friarealer bl.a.

udformning, højde og omfang af levende og faste

hegn.

§ 4.4 Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænreguleringer ud over

± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Der

må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m.

Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde,

at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod

bygninger eller anlæg.

Overskydende jord skal køres væk. Der må ikke

etableres volde. Dog kan overskydende jord

anvendes til rekreative formål f.eks. mindre

forhøjninger, bakker eller indramning i forbindelse

med en legeplads, boldbane, bålplads og lignende. 
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5 Vej, sti og torv
§ 5.1 Vejadgang
Primær vejadgang til området skal ske fra Købstedvej

via den private fællesvej Søndermarken.

Sekundær vejadgang kan ske fra Købstedvej og

Fælleden til to mindre parkeringspladser. (se § 5.5)

Der må ikke være adgang for kørende til det fælles

torverum fra de to sekundære vejadgange.

§ 5.2 Karakteren af torv
Adgang til den enkelte bolig sker fra det fælles

torverum i bebyggelsens midte. 

Det fælles torverum skal etableres med en bredde på

mellem 10,0 m - 20,0 m. Bredden på det fælles

torverum skal variere i forløbet fra den nordlige ende

til den sydlige ende. 

Skitse af hvordan et fælles torverum kan se ud. Den

endelige udformning af lokalplanområdet kan komme til at

se anderledes ud. 
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Det fælles torverum skal indrettes med henblik på

ophold- og legeaktiviteter samt give adgang til

boligerne for kørende. 

Det fælles torverum skal indrettes med henblik på

fælles aktiviteter, som f.eks. boldbaner, legeplads,

drivhuse til dyrkning, bygninger/indhegninger til

dyrehold, terrasser til ophold. Der kan også etableres

bassiner til håndtering af regnvand. 

Der kan i det fælles torverum etableres enkelte

parkeringslommer (max. 1 pr. 3 boliger dog max. 10

pladser) nær boligerne til midlertidig parkering i

forbindelse med af- og pålæsning, varelevering,

hjemmepleje og lignende korttidsparkering.

Der skal i det fælles torverum etableres et gå- og

køreareal. Det kan anlægges med en fast belægning

f.eks. asfalt, beton  eller grusbelægning i kombination

med belægningssten f.eks. beton og granit.

Kørearealet i det fælles torverum skal etableres med

en bredde på min. 4,0 m. 

Det samlet udtryk af det fælles torverum skal udføres

med ensartet materialevalg, der giver et fælles

udtryk.

Illustration af hvordan det fælles torverum kan se ud.
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§ 5.3 Stier
Interne stier på fællesarealerne skal anlægges i en

bredde på max. 1,5  m med fast belægning og

udformes så de er tilgængelige for alle. 

§ 5.4 Stiforbindelse fra Hovedvejen til
Fælleden
Der kan langs nordskel til matr. nr. 5f,  Sdr. Tornby By,

Tornby i Provst Exner fredningen eller umiddelbart

syd for dette etableres en sti fra Hovedvejen til

Fælleden som vist på bilag 2.  Stiens endelige

placering og udformning vil afhænge af den endelige

udstykningsplan. 

Stien skal udføres som en trampet sti, undtagen

stykket nord for matrikel nr. 5y, Sdr. Tornby By,

Tornby, der kobler boligområdet til Hovedvejen, som

vist på bilag 2, her skal stien anlægges med fast

belægning. Den belagte del af stien skal forbindes til

det fælles torverum, således at der er adgang fra

Hovedvejen til det fælles torverum. 

Note til Stiforbindelse fra
Hovedvejen til Fælleden
Etablering af stien vurderes ikke at

være i strid den tinglyste Provst Exner

fredning. 

§ 5.5 Parkering
Der skal etableres parkeringspladser i min. følgende

omfang:

Der skal til hver bolig etableres 1½ p-plads.

Dog til ungdomsbolig og mindre boliger med et

areal på max. 50 m² 1 p-plads pr. 4 boligenheder.

Der kan i det fælles torverum etableres max. 1

parkeringslomme pr. 3 boliger dog max. 10

parkeringspladser med henblik på af- og pålæsning,

varelevering, hjemmepleje og lignende

korttidsparkering.

Parkeringsarealerne skal anlægges som 3 samlede

enheder med en hovedenhed med adgang fra

Søndermarken og to sekundære enheder med
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adgang fra Købstedvej med max. 4 pladser og

Fælleden med max. 6 pladser i princippet som vist på

bilag 2. 

Eventuel garage eller carport til ét køretøj svarer til én

parkeringsplads.

Parkeringspladser skal etableres med en bredde på

min. 2,5 m og en længde på min. 5,0 m, dog skal

handicap p-pladser etableres jf. gældende regler.

Parkeringspladserne kan etableres med fast

belægning f.eks. asfalt, beton eller belægningssten. 

Garager og carporte kan kun etableres ved

parkeringspladsen ved Søndermarken jf. § 2.5.

Der kan ved de 3 parkeringspladser etableres

ladestationer. 

§ 5.6 Regnvandshåndtering
Der kan etableres mindre bassiner til regnvand i det

fælles torverum.

§ 5.7 Postkasseanlæg
Der skal ved adgangen til boligbebyggelsen fra

Søndermarken opsættes et postkasseanlæg

(brevkasseanlæg jf. Postloven) med en postkasse pr.

bolig og fælleshus i området.

Note til Postkasseanlæg
Jf. Postloven skal der, for at der

omdeles post til en bolig, der ligger i et

område med samlede

boligbebyggelse, og som er udstykket

efter den 1. januar 1973, være opsat

et brevkasseanlæg. Et

brevkasseanlæg er et fælles anlæg

med brevkasser for områdets boliger.

§ 5.8 Renovation
Affaldsstationer skal placeres i forbindelse med

parkeringspladsen ved Søndermarken.
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Affaldsstationer kan etableres som underjordisk

affaldsstationer. 

§ 5.9 Tekniske anlæg
Bygninger til områdets tekniske forsyning

skal placeres og udformes under hensyntagen

til omgivelserne. Eventuelle bygninger må være

max. 20 m2 og have en højde på max. 3,0

m. Bygningsreglementets regler om det

skrå højdegrænseplan sættes ud af kraft for tekniske

anlæg.
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6 Betingelse for ibrugtagning af
ny bebyggelse
§ 6.1 Tilslutning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen

er tilsluttet regn- og spildevandsafledning i henhold til

Hjørring Kommunes Spildevandsplan.

Etableres området over flere etaper, skal de enkelte

etaper være tilsluttet regn- og spildevandsafledning i

henhold til Hjørring Kommunes Spildevandsplan, før

bebyggelsen tages i brug. 

§ 6.2 Vej, sti og fællesarealer
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det fælles

torverum, intern vej og parkeringsarealer, samt belagt

sti til Hovedvejen er anlagt i overensstemmelse med

lokalplanens § 5.

Etableres området over flere etaper, skal intern vej,

parkering og lignende samt den del af det fælles

torverum, der ligger i forbindelse med den

pågældende etape etableres før bebyggelsen kan

tages i brug. 

Når den nordligste del af området etableres, skal den

belagte sti jf. § 5.4 anlægges før bebyggelsen kan

tages i brug.
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7 Planens afgrænsning og
udstykning
§ 7.1 Lokalplanområdet
Lokalplanområdet, som er ca. 17. 212 m², afgrænses

som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 157 og 5am,

begge Sdr. Tornby By, Tornby samt alle matrikler, som

udstykkes efter den 1. december 2020. 

§ 7.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

§ 7.3 Grundstørrelser
Grunde til boligbebyggelse skal enten udstykkes som

en samlet ejendom for flere boliger eller som

sokkelgrunde eventuelt med et mindre areal i

forhaven, hvor der er opført et fritliggende udhus eller

placeret en udendørs trappe til boligen.

Øvrige del af forhave samt baghave udgør en del af

områdets fællesarealer. 

Fælleshus og lignende kan udstykkes som særskilte

matrikler. 

§ 7.4 Øvrige udstykninger
Vej, parkerings- og fællesarealer skal udstykkes som

en samlet matrikel. 

Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så

grunden ikke bliver større end anlæggets sokkelflade

+ 1,0 m.
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8 Grundejerforening
§ 8.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening med

medlemspligt for alle ejere af grunde i lokalplanens

område. Grundejerforeningen skal oprettes, når

kommunen sælger arealet.

Grundejerforeningen skal i samarbejde med de

kommende grundejere stå for etablering og indretning

af fællesarealer herunder det fælles torverum. 

Grundejerforeningen skal udarbejde et regulativ for

anvendelse og indretning af de fælles friarealer bl.a.

udformning, højde og omfang af levende og faste

hegn.

Grundejerforeningen skal udarbejde et regulativ for

financering, drift, etablering og anvendelse for

fælleshuset. 

Grundejerforeningen skal ligeledes forestå den

efterfølgende drift og vedligeholdelse af fælles

bygninger, herunder det fælles torverum, beplantning,

interne veje, parkeringsarealer, stier og  belysning.

Grundejerforeningen skal indgå i samarbejde med

Hovedvejen 5(matr. nr. 5m) og 7(matr.nr. 5æ),

Søndermarken 1(matr. nr. 5ae) og 3(matr. nr. 5aa),

der alle har vejadgang fra den private fællesvej

Søndermarken i vejens drift og vedligeholdelse. 

Grundejerforeningen skal bestemme, hvordan

affaldshåndteringen for området skal foregå. 

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver,

som i medfør af lovgivningen henlægges til

foreningen.

Note til Grundejerforening
Købstedvej 4 (matr. nr. 5-ø) har i dag

vejadgang fra Købstedvej og skal kun

indgå i samarbejdet, hvis der

anlægges vejadgang fra ejendommen

til Søndermarken. 
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Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos

medlemmerne og/eller ved at optage lån at

fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige

for udførelse og administration af foreningens

opgaver, og til at kræve nødvendig sikkerhed hos

medlemmerne for eventuelle lån.

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i

disse skal godkendes af byrådet.
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9 Aflysning af planer og
servitutter
§ 9.1 Aflysning af lokalplan
Ved den endelige vedtagelse og offentligt

bekendtgørelse af denne lokalplan aflyses lokalplan

nr. 681.1 for Ældrecenter Havbakken i sin helhed.

§ 9.2 Aflysning af servitutter
Der aflyses ingen servitutter. 

Lokalplan 906-L03 (Forslag)

Side 26



10 Lokalplanens retsvirkninger
§ 10.1 Retsvirkninger
Midlertidige retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og

indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt

bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger.

Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af

forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på

en måde, der skaber risiko for at foregribe den

endelige plans indhold.

Efter udløbet af høringsfristen kan byrådet tillade, at

en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget,

bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med

planens indhold. Det forudsætter dog, at det aktuelle

projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen,

og at der ikke er tale om et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i

højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 

I høringsperioden er adgangen til at udnytte

ejendomme, der er omfattet af planforslaget, således

meget begrænset. Når høringsperioden er udløbet,

og byrådet kender eventuelle indsigelser og

ændringsforslag, lempes disse midlertidige

retsvirkninger.

Lokalplanens blivende retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt

bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af

planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i

overensstemmelse med planen. Den nuværende

lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet

kan fortsætte som hidtil.
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Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv.,

som er indeholdt i planen, skal etableres.

Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i

strid med planens principper. Skønnes en ansøgning

om dispensation at berøre naboer, skal der foretages

en naboorientering, før dispensationen kan gives.

Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i

strid med planens principper, kan kun etableres ved

udarbejdelse af en ny lokalplan.

Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen,

kan byrådet ekspropriere.

Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål,

ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan

ejeren under visse forudsætninger kræve, at

kommunen overtager den.

Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af

bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge

ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan

ejeren under visse omstændigheder kræve, at

kommunen overtager den.
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Redegørelse
Lokalplanens redegørelse beskriver, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen

og øvrig planlægning for området. Det fremgår også, om lokalplanens virkeliggørelse er

afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunen.
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Lokalplanens formål og baggrund
Baggrunden for lokalplanen er, at Hjørring Kommune har besluttet at nedlægge ældrecenter

Havbakken i den sydlige del af Tornby.

Hjørring Kommune gav i 2019 Tornby Beboerforening mandat til, at udvikle et idéoplæg for

en kommende omdannelse af området til et nyt boligområde. Beboerforeningen har i

samarbejde med Arkitektfirmaet Hovaldt udarbejdet en vision for området. 

Tornby Beboerforenings ønske for området er, at der kan etableres et boligområde

med fokus på fællesskab og bæredygtighed. Visionen er at planlægge for et område, der

lægger op til et gensidigt fællesskab med byen, så området bliver en integreret del af

aktiviteterne og livet i byen og omvendt.

Visionen er at kombinere muligheden for at bo i et levefælleskab og samtidig have mulighed

for privatliv. Det skal være muligt at etablere fælles orienterede aktiviteter som f.eks.

fælleshus, nyttehaver, boldbane, legeplads, drivhuse samt bygninger/indhegninger til

dyrehold. 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for tæt-lav bebyggelse i max. 2 etager i en

højde på max. 8,5 m. Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres ialt 3.500 m²

boligareal. 

Boligerne og fælleshuset skal placeres rundt om et fælles torverum, som er forbeholdt til

ophold og leg. Det fælles torverum skal indrettes med fællesskabsorienterede aktiviteter og

faciliteter, som f.eks. drivhuse, nyttehaver, legeplads, boldbane samt

bygninger/indhegninger til dyrehold eksempelvis høns, kaniner, duer eller andre små fugle. 

Boligerne kan etableres med enbaghave samt en forhave, som forbinder boligen med det

fælles torverum. 

Parkering skal foregå på en primær parkeringsplads ved Søndermarken og to sekundære

parkeringspladser ved henholdsvis Købstedvej og Fælleden. Lokalplanen giver mulighed for

max. 10 parkeringslommer i det fælles torverum, som kan anvendes ved midlertidig

parkering i forbindelse med af- og pålæsning, varelevering, hjemmepleje og lignende

korttidsparkering.

Lokalplanen skal sikre, at en del af den eksisterende beplantning bevares. Det drejer sig om

beplantningen i bræmmen langs Købstedvej og Fælleden (de træer, som i en højde på 1,0 m
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over terræn har en stammeomkreds på 50 cm), beplantningen indenfor Provst Exner

fredningen og to enkeltstående træer jf. bilag 2. Ved at bevare eksisterende beplantning

sikres læ til områdets fællesarealer, afskærmning mod naboerne samt bevaring af

biodiversiteten i området. Lokalplanen giver stadig mulighed for at der kan etableres stier ind

og ud af området og derved sikre en forbindelse til resten af byen, som også er ønsket i den

udarbejdet vision for området. 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en sti i Provst Exner fredningen, som

skal forbinde Hovedvejen med Fælleden.

 Skitse af lokalplanområdet. Lokalplanområdet kan komme til at se anderledes ud end vist skitsen. 
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Kommuneplan og øvrig planlægning
Planen har følgende sammenhæng med kommuneplanen og øvrig planlægning.

Kommuneplan
Retningslinjer 

Planområdet ligger indenfor beskyttelseszonen omkring Tornby Kirke, som er en såkaldt

aftalekirke. Lokalplanen vurderes at være forenelig med kommuneplanens retningslinje 15.3

for kirkeomgivelser, fordi lokalplanen ikke giver mulighed for højere eller mere omfangsrigt

byggeri end den eksisterende bebyggelse indenfor planområdet.

Kommuneplantillæg

Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for rammenr.

906-R09 for Ældrecentret Havbakken, Tornby, fordi dette området er udlagt til offentlige

formål, og det ønskede projekt er et boligprojekt.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanen, så der er den

nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen.

Anden lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 681.1 fra 2000 for Ældrecentret Havbakken. Det

ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med den hidtidige lokalplan, som aflyses i sin

helhed ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

Ekspropriation
Realiseringen af lokalplanen vil ikke ske gennem ekspropriation.
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Natur, landskab og kulturarv
Følgende forhold indenfor natur, landskab og kulturarv har betydning for lokalplanen.

Natura 2000-områder
I en afstand på ca. 2 km vest for lokalplanområdet ligger Natura 2000-området Kærgård

Strand, Vandplasken og Liver Å.

Bygge- og anlægsaktiviteten i forbindelse med realisering af lokalplanen vurderes ikke at

påvirke Natura 2000-området i form af de naturtyper og levesteder samt de arter, området er

udpeget for at bevare.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Natura 2000-handleplanen.

EF-Habitatdirektivets bilag IV-arter
På bilag IV er opført dyre- og plantearter af EU-fællesskabsbetydning, der kræver streng

beskyttelse, uanset hvor de er. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de

nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må f.eks. ikke fanges ind, deres æg

ikke indsamles, og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. Listen indeholder bl.a.

en række flagermus, gnavere, padder, insekter og fugle.

Træerne på området kan eventuelt være levested for flagermus. Lokalplanen sikrer, at de

store træer i området bevares jvf. § 4.1. Det vurderes at området ikke er potentielt levested

for andre bilag IV-arter. 

Fredning
Næromgivelser omkring Tornby Kirke er omfattet af en Provst Exner-fredning, som skal sikre

de nære kirkeomgivelser mod indgreb, der hindrer kirkernes frie beliggenhed i forhold til

nærområdet. Dette betyder at der ikke må bebygges eller beplantes med

udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke må anbringes

transformatortationer, telefonmaster eller lignende, skure, opbevaring af redskaber eller

lignende skæmmende genstande. Det er ligeledes ikke tilladt at henlægge affald i det fredet

areal. 

Det fredede areal vurderes ikke at blive påvirket af lokalplanen.

Etablering af en sti i det fredet areal vurderes ikke at være i strid med fredningen, da stien

ikke vil virke skæmmende eller hindre udsigten til/fra Tornby kirke. 

Kirkebyggelinje
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Omkring Tornby Kirke er der en 300 m byggelinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 19.

Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m indenfor en afstand af 300 m fra

en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri højere end 8,5 m.
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Miljøforhold
Følgende miljøforhold har betydning for lokalplanen.

Støj fra omgivelserne
En lokalplan må, jf. planlovens § 15 a, kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom

anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger

m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 12, 18 og 21, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener,

dvs. de vejledende støjgrænser overholdes. Husk at sikre handlepligt i forhold til etablering

af disse afskærmninger gennem lokalplanens bestemmelser vedr. betingelser for

ibrugtagning af ny bebyggelse. 

Der vurderes ikke at være trafikstøj fra Købstedvej. 

Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område uden særlige drikkevandsinteresser. Beskyttelsen af

området opnås ved den til enhver tid gældende lovgivning om miljøbeskyttelse.
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Andre nødvendige tilladelser
Følgende andre tilladelser har betydning for lokalplanen.

Vej og trafik
Etablering af vejanlæg, nye adgange for kørende, vejtilslutninger, ændring af eksisterende

vejforløb, ændret anvendelse af benyttelse af eksisterende overkørsler, skilte, chikaner,

lysindretninger m.v. kræver tilladelse efter vejlovgivningen.

Byggetilladelse
Opførelse af ny bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse kan kræve

tilladelse efter byggelovgivningen. 

Jordflytning
Lokalplanområdet er områdeklassificeret som “lettere forurenet” jf. jordforureningsloven. Det

betyder, at jordflytninger fra lokalplanområdet ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav

om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden og krav om anmeldelse af

jordflytninger til Hjørring Kommune.

Grundejer er selv ansvarlig for, at jord, der flyttes til grunden, er ren.

Regnvand og spildevand
Etablering af regnvandsbassin forudsætter ansøgning og efterfølgende tilladelse fra Hjørring

Kommune i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. 
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Miljøvurdering af planen
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer

og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens

krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: 

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8,

stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt

naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at

få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

Der er tale om et allerede udbygget område, som er omkranset af øvrig bymæssig

bebyggelse, og hvor eksisterende bebyggelse erstattes af ny bebyggelse i samme

omfang.

Der er ikke særlige natur- og landskabsinteresser i området, og lokalplanen sikrer, at en

del af den eksisterende beplantning bevares.

Lokalplanen vil ikke påvirke kirkeinteresser i området, fordi det fremtidige byggeri har

samme omfang som det hidtidige byggeri. 
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Kort og bilag
Lokalplanens bestemmelser er suppleret af en række bilag. Bilag kan enten være gældende

eller vejledende, og det vil fremgå af bestemmelserne og selve bilaget.

Ved evt. uoverensstemmelser mellem tekst og kort, er det teksten, der er gældende.
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Bilag 1
Lokalplanens matrikelkort.

Tryk "åbn pdf", hvis du vil se et målfast kort.
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Bilag 2
Lokalplanens kort, der stedfæster dele af lokalplanens bestemmelser.
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Bilag 3
Liste med træer og buske der er hjemmehørende.
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Bilag 4 - Farveplanche
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Status og proces
Høring af lokalplanforslag

Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 24. marts 2021 besluttet at sende

lokalplanforslaget i offentlig høring. 

I forbindelse med lokalplanforslaget er der også udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2016.

Du kan finde tillæg nr 54 her.

Hjørring Kommune vil gerne høre din mening om planforslaget.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen

"Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Høringsperioden er fra den 29. marts 2021 til 24. maj 2021.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse kan nedrives, og at

der kan opføres ca. 35 tæt-lav boliger omkring et fælles torverum.

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer

og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens

krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Læs mere i lokalplanens afsnit om miljøvurdering.

Midlertidige retsvirkninger

Du kan læse om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for

så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan fx være vedr. kommunens afgørelse om offentlig

fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 26. april 2021.
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Klagevejledning

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Plan på

72336789 eller plan@hjoerring.dk. 
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