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Lokalplan nr. 1512

Hvad er en lokalplan
Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, 
at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentlig-
gøres, inden der udføres et større bygge- og- eller 
anlægsarbejde, foretages nedrivninger eller sker 
væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. 
I øvrigt kan der altid udarbejdes en lokalplan, når 
Kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt.

I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge 
nærmere retningslinier for et areals anvendelse, 
bygninger, veje og stiers placering og udformning, 
friarealers placering og indretning. Lokalplanen er 
endvidere Kommunalbestyrelsens redskab til at sikre 
gennemførelsen af kommuneplanen.

Vedtagelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod 
fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af 
en ejendom, og den medfører heller ikke pligt for 
grundejere til at realisere de anlæg, som er inde-
holdt i planen.

Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som 
f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af 
bestående ejendomme være i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. Kommunalbestyr-
elsen kan meddele dispensation til mindre betydende 
ændringer i en lokalplan, hvis det ikke er i strid med 
planens principper.

Offentliggørelse
Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan 
endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan 
i mindst 8 uger, så borgerne kan sætte sig ind i 
forslaget, få mulighed for at kommentere det og 
fremsætte ændringsforslag.

Offentliggørelsen sker ved annoncering i den lokale 
dagspresse. Ændringsforslag til eller indsigelser imod 
lokalplanforslaget skal inden fristens udløb indsendes 
skriftligt til Lemvig Kommune, Plan og Byg, Rådhus-
gade 2, Postboks 110, 7620 Lemvig. Hvis der kommer 
indsigelser eller ændringsforslag kan lokalplanen 
tidligst vedtages 4 uger efter indsigelsesfristens 
udløb. Efter endelig vedtagelse annonceres planen 
igen og får bindende virkning for grundejere og bru-
gere af lokalplanområdet.
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I lokalplanens redegørelse 
beskrives lokalplanens væsentlig-
ste indhold og forhold til anden 
planlægning.
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Indledning
Det smukke, barske landskab langs Vesterhavet 
tegner en stor del af Lemvig Kommune fra 
Thyborøn i Nord til Torsminde Tange mod syd. 

Landsbyen Langerhuse ligger i dette landskab 
langs Vesterhavet, ved Harboøre Tange, bag 
klitrækkerne Havdiget og Tværdiget.

Langerhuse er præget af den kystnære belig-
genhed og består af en spredt, lav bebyggelse 
med græsklædte forlande og enkelte haver.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen 
er Lemvigs Kommunes ønske om at bevare og 
styrke de miljømæssige, kulturhistoriske og 
bygningsmæssige egenarter og kvaliteter, som 
landsbyen Langerhuse rummer.

Lokalplanen er samtidig udarbejdet for at dan-
ne et detaljeret administrations- og plan-
grundlag for byggesagsbehandlingen i områ-
det.

Som led i et større områdefornyelsesprojekt 
for Harboøre er der sideløbende med udarbej-
delsen af lokalplanen udarbejdet en kulturmil-
jøredegørelse for Langerhuse og en registre-
ring af bygningernes bevaringsværdier.

Kulturmiljøredegørelsen og registreringen af 
bygningernes bevaringsværdier danner grund-
lag for udpegningen af bevaringsværdierne i 
lokalplanen.

Plan & Byg, Teknik & Miljø

Lemvig Kommune

Vesterhavskysten ud for Langerhuse
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A   Lokalplanens hovedidé
Hensigten med udarbejdelsen af lokalplanen 
er at sikre de miljømæssige, kulturhistoriske 
og bygningsmæssige egenarter og kvaliteter, 
som landsbyen Langerhuse rummer.

Lokalplanen er derfor udarbejdet som en be-
varende lokalplan med bestemmelser om, at 
istandsættelse af bevaringsværdig bebyggelse 
og opførelse af ny bebyggelse skal ske i re-
spekt for Langerhuses byggeskik.

Lokalplanen skal samtidig være et detaljeret 
administrations- og plangrundlag for bygge-
sagsbehandlingen af ejendommene i området.

Lokalplanen omfatter et ca. 10 ha stort areal 
og svarer til afgrænsningen af Langerhuse 
landsby.

Eksisterende bebyggelse
Langerhuse var oprindeligt et fiskerleje, hvor 
hav- og fjordfiskeri udgjorde livsgrundlaget. I 
takt med Vesterhavets erosion af kysten har 
bebyggelsen og landskabet ændret form. Der 
er blevet anlagt høfder og diger, og der blev 
udlagt et nyt vejgennembrud med Flyvholmvej 
til erstatning for Vasen, der førte gennem den 
våde tange fra Langerhuse mod Thyborøn. 

Denne ændring af kysten og vejføringen be-
tød, at flere huse blev flyttet ind i landet ved 
Langerhuse. Kulturmiljøet ændrede form, og i 
takt med samfundsudviklingen er der også sket 
en ændring af livsgrundlaget for fiskerlejet.

Langerhuse kan i dag med sin spredte, lave be-
byggelse opdeles i tre områder.  

Vest for Flyvholmvej ligger de ældste huse, 
der tegner en klyngebebyggelse hovedsageligt 
af lave øst-vestvendte længehuse med sadel-
tage og halv-/trekvart valm delvist beliggende 
på rækker omkring vejslynger. Husene er fra 
begyndelsen af 1800-tallet og frem til omkring 
1910 – bortset fra det tidligere mejeriudsalg, 
som er fra 1946.

Gydevej 6.

Langerhusevej 68.

Del af Langerhuse vest for Flyvholmvej 
- set fra syd.
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Øst for Flyvholmvej ligger en vejbebyggelse 
med huse fortrinsvist orienteret mod vejen. 
Husene kan opdeles i to grupper – den ene 
gruppe er fra omkring 1900-1930, og den an-
den gruppe er fra 1940’erne. Husene fra om-
kring 1900-1930 ligger - ligesom de oprindelige 
fiskerhuse - overvejende som øst-vestvendte 
længehuse. De har sadeltage og spidsgavle. - I 
rækken ligger bl.a. den tidligere brugsforening 
opført i 1906. Husene fra 1940’erne ligger på 
række med disse huse, og er hovedsageligt op-
ført som øst-vestvendte, næsten kvadratiske 
hovedbygninger i 1½ plan. På flere af disse ho-
vedbygninger skyder lavere sidebygninger sig 
vinkelret ud. 

Spredt fra vejbebyggelsen og klyngebebyggel-
sen ligger enkelte huse, hvoraf 3 er opført i 
cementkvadre og med detaljer inspireret af 
jugendstilen.

Alle tre områder vidner om byggeskikkens ud-
vikling. 

De ældste huse var oprindeligt opført som 
stråtækte længehuse, konstrueret som høj-
remskonstruktioner med lavt til loftet. Længe-
husene blev bygget af tømmer fra forliste ski-
be, havsten og æltet ler. Facaderne blev 
oprindeligt kalket, og det udvendige træværk 
blev tjæret. I dag er der ingen stråtækte huse 
tilbage.

De nyeste huse – det vil sige husene fra 
1940’erne – er opført som murermesterhuse 
med detaljer inspireret af funktionalismen. 
Husene står i blank mur af røde teglsten.

Lokalplanens hovedtræk
Området er udlagt til bolig- og erhvervsformål 
i form af boliger, detailhandel, offentlige for-
mål samt service- og håndværkserhverv.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-
dom må ikke overstige 25 % for boliger og 40 % 
for erhverv og offentlige formål. Samtidig må 
det bebyggede areal til beboelse på den enkel-
te grund ikke overstige 150 m².

Eksempel på højremskonstruktion. 
Kilde: Den Store Danske Encyklopædi

Vejbebyggelse langs Langerhusevej øst 
for Flyvholmvej.

Langerhuseej 47 - den tidligere brugs-
forening.
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Ingen grund må ved udstykning, matrikulering 
eller arealoverførsel være mindre end 1.300 
m².

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der har 
til formål at sikre bevaringsinteresser i områ-
det.

De bevaringsmæssige interesser for bygninger 
sikres, jf. Planlovens § 15, ved et forbud mod 
nedrivning og med en bestemmelse om, at alle 
ændringer og ombygninger, der berører byg-
ningens ydre fremtræden, kun må udføres med 
tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Tilladelse 
vil blive givet ud fra en vurdering af, om byg-
ningens bevaringsmæssige stand opretholdes 
eller forbedres.

Hvis Lemvig Kommune afslår at give tilladelse 
til nedrivning af en bygning, kan ejeren forlan-
ge ejendommen overtaget af kommunen mod 
erstatning.

Overtagelsespligten påhviler dog kun kommu-
nen, hvis der er et væsentligt misforhold mel-
lem ejendommens afkastningsgrad og afkast-
ningsgraden for ejendomme med en lignende 
beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfat-
tet af et nedrivningsforbud. Overtagelsesplig-
ten kan kun få virkning ved et afslag på en an-
søgning om tilladelse til nedrivning og ikke ved 
et afslag på en ansøgning om tilladelse til om-
bygning eller ændring af bygningen.

For øvrige bygninger - det vil sige, for bygnin-
ger, der ikke er bevaringsværdige eller ikke 
har betydning for helheden - og for ny bebyg-
gelse indeholder lokalplanen bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser.
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For ny bebyggelse gælder, at den maksimalt 
må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage 
med en maksimal bygningshøjde på 7,5 m. For 
at sikre at ny bebyggelse opføres i harmoni 
med den eksisterende bebyggelse, må facade-
højden ikke overstige 3 m, og tagetager må ik-
ke opføres med trempel. Derudover skal ho-
vedbygninger til beboelse, erhverv og 
offentlige formål opføres som længehuse med 
øst-vestlig længderetning. 

Garager, carporte, skure, udhuse og lignende 
mindre bygninger må maksimalt opføres i 1 
etage med en maksimal bygningshøjde på 5 m 
samt skal placeres parallelt med eller vinkel-
ret på hovedbygningen.

Bebyggelsens udseende

Bebyggelsen er karakteriseret ved en bred vif-
te af materiale- og farvevalg.

For at bevare fiskersamfundets oprindelige 
byggeskik fastlægger lokalplanen, at beva-
ringsværdige bygninger og bygninger med be-
tydning for helheden i deres ydre fremtræden 
kun kan ombygges eller på anden måde æn-
dres efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. 
Tilladelsen vil blive givet ud fra en vurdering 
af, om bygningens bevaringsmæssige stand op-
retholdes eller forbedres.

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende be-
byggelse. Lokalplanen indeholder derfor del-
taljerede bestemmelser om den ydre fremtræ-
den af ny bebyggelse, f.eks. at facader skal 
udføres enten i blank mur i rødlige sten eller 
med pudsede og vandskurede vægge, der er 
malede eller kalkede, og at ny bebyggelse skal 
udføres med sadeltage med en taghældning på 
mellem 35 og 50 grader. Sadeltagene skal ud-
føres med spidsgavl eller mindst med halvvalm 
og højst med trekvartvalm. Ny bebyggelse kan 
ikke opføres med helvalm.

Samtidig  fastlægger lokalplanen, at tilbygnin-
ger skal udføres med samme materiale- og far-
vevalg som den eksisterende bygning, og at 
skiltning og reklamering - udover almindelig 
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nummer- og navneskiltning - på en ejendom 
kun må ske med tilladelse fra Kommunalbesty-
relsen i hvert enkelt tilfælde.

Garager, carporte, skure, udhuse og lignende 
mindre bygninger skal opføres enten med sa-
deltag eller med ensidig taghældning. Disse 
bygninger skal udføres med facade- og tagbe-
klædning som hovedbygningen - dog kan faca-
derne udføres med bræddebeklædning i træ, 
og tagene kan beklædes med tagpap.

For al ny bebyggelse gælder, at facader kun må 
males i nuancer af gule, sorte, grå og hvide 
farver som vist på jordfarveskalaen, jf. bilag 3.

Ubebyggede arealer
For at opretholde områdets åbne, landskabeli-
ge karakter fastsættes der bestemmelser om, 
at befæstede arealer på de enkelte ejendom-
me skal henligge i grus/stenmel og pigsten - 
bortset fra terrasser og gangarealer i umiddel-
bar tilknytning til den enkelte bygning. Disse 
terrasse- og gangarealer må anlægges med fli-
sebelægning og lignende. 

Øvrige ubebyggede arealer, herunder diger og 
jordvolde, skal fremstå grønne som græsklæd-
te arealer eller med egnstypisk beplantning 
som marehalm - bortset fra ubebyggede area-
ler, der dyrkes landbrugsmæssigt på ejendom-
me med landbrugspligt, og ubebyggede arealer 
på ejendomme i den østlige del af Langerhuse-
vej, da disse ejendomme har bymæssig karak-
ter med anlagte haver. Ligeledes gælder der 
for disse ejendomme, at de må hegnes med 
stakit ved skel.

B Lokalplanens forhold til anden          
planlægning og lovgivning

Lemvig Kommuneplan 2009-21:
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med 
Kommuneplan 2009-21 for Lemvig Kommune.

Lokalplanen er hovedsagligt beliggende inden 

Langerhusevej 40 - eksempel på en 
ejendom i den østlige ende af Langer-
husevej med anlagt have omkranset 
med stakit i skel.

Langerhusevej 63 - eksempel på en 
ejendom med grønne græsklædte 
arealer.
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for kommuneplanens rammeområde 8L 3.1 
Blandet bolig og erhverv og er udlagt til boli-
ger, detailhandel, offentlige formål samt ser-
vice og håndværkserhverv med lokal tilknyt-
ning.

Dele af lokalplanområdet ligger uden for ram-
meområdets afgrænsning og dele af rammeom-
rådet ligger uden for lokalplanområdet. Der er 
derfor behov for en mindre justering af af-
grænsningen af kommuneplanens rammeområ-
de 8L 3.1.

Lokalplanen kan kun gennemføres i den forelig-
gende udformning efter Kommunalbestyrelsens 
godkendelse af et tillæg til kommuneplanen, 
hvor afgrænsningen justeres til at følge lokal-
planområdets afgrænsning.

Derudover er der ingen ændring af rammebe-
stemmelserne, bortset fra at anvendelsebe-
stemmelserne omformuleres, således at den 
lokale tilknytning til service- og håndværkser-
hverv bortfalder.

De nødvendige ændringer af kommuneplanen 
søges gennemført ved Tillæg nr. 3 til Kommu-
neplan 2009 – 21 for Lemvig Kommune.

Landzonemyndighed og landzonetilladel-
ser:
Lokalplanområdet ligger i landzone, hvor der 
ikke må foretages udstykning, opførelse af ny 
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af 
bestående bebyggelse og ubebyggede arealer 
uden tilladelse fra landzonemyndigheden, som 
er Lemvig Kommune.

Det betyder, at tilladelser til udstykning, opfø-
relse af ny bebyggelse og ændret anvendelse 
af ubebyggede arealer kræver landzonetilla-
delse, medmindre lokalplanen ved en bestem-
melse er tillagt særlige retsvirkninger, hvoref-
ter lokalplanen erstatter nærmere anførte 
landzonetilladelser, jf. § 15, stk. 4 og § 36, stk. 
1, pkt. 5 i Lov om planlægning.

Bonusvirkning

Planloven indeholder mulighed for at 
give en landzonelokalplan bonusvirk-
ning.

Det betyder, at lokalplanen erstattter 
en ellers nødvendig landzonetilladelse, 
jf. § 15, stk. 4 i Lov om planlægning.
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Denne lokalplan indeholder bestemmelser om, 
at disse særlige retsvirkninger skal gælde for 
denne lokalplan, hvilket vil sige at lokalplanen 
får bonusvirkning. Bestemmelserne fremgår af 
lokalplanens § 2, hvor der er anført de tilfæl-
de, hvor landzonetilladelser ikke er fornødne, 
men anses for meddelt ved den offentlige be-
kendtgørelse af den vedtagne lokalplan.

Lokalplan/Byplanvedtægt:
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 
38 for Langerhuse landsby.

Lokalplan nr. 38 aflyses for det område, som er 
omfattet af nærværende lokalplan, ved den 
offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af 
nærværende lokalplan.

Butiksformål:
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan 
etableres butikker med et bruttoetageareal på 
i alt 300 m². 

Ingen enkelt butik må have et areal på over 
100 m². 

Med dette omfang vil butiksbebyggelse ikke 
medføre væsentlige ændringer af den eksiste-
rende bebyggelse i området eller i friarealfor-
holdene, ligesom den heller ikke vil påvirke de 
trafikale forhold i området.

Kulturmiljøredegørelse for Langerhuse:
Som led i et større områdefornyelsesprojekt 
for Harboøre er der sideløbende med udarbej-
delsen af nærværende lokalplan udarbejdet en 
kulturmiljøredegørelse for Langerhuse og en 
SAVE-registrering, som er en registrering af 
bygningernes bevaringsværdier.

Kulturmiljøredegørelsen omfatter en sammen-
stilling af naturgrundlaget, kulturlandskabet, 
historien og arkitekturen i Langerhuse.

SAVE-registreringen og kulturmiljøredegørelsen 
danner grundlag for udpegningen af bevarings-
værdier i nærværende lokalplan.
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Kystnærhedszonen: 
Lokalplanområdet ligger inden for kystnær-
hedszonen.

Planlægning i kystnærhedszonen

I henhold til § 5 b i Lov om planlægning må der 
kun planlægges for arealer i landzone, såfremt 
der er en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær lokalise-
ring.

Lemvig Kommunes ønske om at bevare de mil-
jømæssige, kulturhistoriske og bygningsmæssi-
ge egenarter og kvaliteter, som Langerhuse 
rummer, og samtidig give mulighed for at kun-
ne opføre ny bebyggelse tilpasset landsbymil-
jøet findes planlægningsmæssigt velbegrundet, 
da det vil styrke Langerhuses kulturmiljø inden 
for den eksisterende landsby.

Samtidig indeholder planlovens § 5 b bestem-
melse om, at offentlighedens adgang til kysten 
skal sikres og udbygges. Nærværende lokalplan 
ændrer ikke offentlighedens adgang til kysten.

Visuel påvirkning i kystnærhedszonen
Ifølge lov om planlægning § 16, stk. 3, skal der 
i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i 
kystnærhedszonen oplyses om den visuelle på-
virkning af omgivelserne, og der skal redegøres 
for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige 
interesser.

Det er vurderet, at ny bebyggelse inden for lo-
kalplanområdet ikke vil medføre en væsentlig 
ændret visuel påvirkning af omgivelserne, ef-
tersom ny bebyggelse vil fremstå som en ud-
fyldning af eksisterende landsbybebyggelse og 
dermed ikke afvige fra den eksisterende be-
byggelses højde. Det er samtidigt vurderet, at 
ny bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke 
vil forringe de natur- og friluftsmæssige inte-
resser.

Landskabeligt interesseområde:
Langerhuse indgår i kraft af sin enestående 
landskabelige beliggenhed i et såkaldt landska-
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beligt interesseområde udlagt i Kommuneplan 
2009 – 21 for Lemvig Kommune.

De landskabelige bevaringsværdier knytter sig 
til de karakteristiske og oplevelsesrige landska-
ber af høj kvalitet, og planlægningen er rettet 
mod bevaring af de værdifulde landskaber og 
landskabselementer, som f.eks. åse, dale, bak-
ker og kystområder.

I Landskabsområder skal der i særlig grad tages 
hensyn til landskabelige værdier. Kommunen 
vil arbejde for at landskabets karakteristika ik-
ke ødelægges unødvendigt og så vidt det er 
muligt for at styrke landskabets karakter. Det 
kan gøres ved at vurdere projekters indflydelse 
på landskabets værdier.

Naturbeskyttelsesloven:

Strandenge
I den nordlige del af lokalplanområdet er der 
registreret områder med strandenge, der er 
beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
Områderne er vist på bilag 2.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke 
foretages ændring af tilstanden i områder af 
denne naturtype. § 3 er en forbudsbestemmel-
se, og der kan kun i særlige tilfælde meddeles 
dispensation.

Klitfredning
Lokalplanområdet  grænser op til klitfredede 
arealer, men omfatter ikke klitfredede arealer.

Natura 2000:
Lokalplanen for Langerhuse grænser op til Na-
tura 2000 området, nr. 28, Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Området er 
udpeget på baggrund af 24 naturtyper, 19 fug-
learter, derudover 4 dyrearter og 2 plantearter. 

Den bevarende lokalplan vurderes ikke at have 
nogen negativ indflydelse på området eller de 
naturtyper og arter, det er udpeget på bag-
grund af, da der er tale om en lokalplan, der 
ikke udvides ud over den nuværende afgræs-

Jordforureningsloven

Lokalplanområdet er ikke klassificeret 
i henhold til Jordforureningsloven.

Der gøres opmærksom på § 70 og § 71 i 
Lov om forurenet jord.
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ning af landsbyen. 

Der vurderes ligeledes at lokalplanen ingen be-
tydning har for Bilag IV arternes yngle- og ra-
steområder. Det vurderes at markfirben, 
strandtudser og spidssnudet frøer kan forekom-
me i området, men lokalplanen rummer ingen 
mulighed for bebyggelse i klitfredede arealer, 
ligesom etablering af erhverv begrænser sig til 
lettere håndværkserhverv.

Museumslov:
Der kan være risiko for, at man ved byggeri i 
området støder på fortidsminder, som ikke tid-
ligere er registreret. Sådanne forekomster er 
jf. Museumslovens § 27, stk.2 beskyttet og kan 
forlanges undersøgt i det omfang, de berøres 
af anlægsarbejdet, med risiko for at dette for-
sinkes eller må udsættes.

Findes der under jordarbejde spor af fortids-
minder, skal arbejdet standses, i det omfang 
det berører fortidsmindet, og fundet skal 
straks anmeldes til Holstebro Museum.

Jordforureningsloven:
Lokalplanområdet er ikke klassificeret i hen-
hold til Jordforureningsloven.

Lemvig Kommune skal give tilladelse til bygge- 
og anlægsarbejder på kortlagte forurenede 
arealer, hvis arealet er udpeget som indsats-
område, eller anvendes til følsomme formål 
som f.eks. beboelse.

Lemvig Kommune skal ligeledes godkende, hvis 
anvendelsen af kortlagte forurenede arealer 
ændres til mere følsomme formål.

Jordflytning fra kortlagte arealer samt flytning 
af lettere forurenet jord fra områdeklassifice-
rede arealer er reguleret af Lemvig Kommunes 
jordflytningsregulativ. Dette betyder, at der 
skal foretages anmeldelse og jordundersøgel-
ser, inden jorden kan flyttes fra disse arealer. 
Nærmere regler fremgår af Regulativ for jord-
styring i Lemvig Kommune.  

Miljøvurdering

Det vurderes at planens gennemfø-
relse ikke vil få væsentlig indflydelse 
på miljøet. Derfor foretages der ikke 
miljøvurdering af planen.
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Der skal gøres opmærksom på § 70 og § 71 i Lov 
om forurenet jord.

§ 70. Såfremt Kommunalbestyrelsen modtager 
underretning om en jordforurening, skal kom-
munalbestyrelsen underrette regionsrådet her-
om.

§ 71. Såfremt der under bygge- eller jordarbej-
de på et areal, der ikke er kortlagt, konstate-
res en forurening af jorden, skal arbejdet 
standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt 
areal, såfremt forureningen ikke er beskrevet i 
kortlægningen. Forpligtigelsen påhviler ejen-
dommens ejer og den, der udfører eller lader 
udføre det pågældende arbejde.

Miljøvurdering:
I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og 
Programmer, skal der foretages miljøvurdering 
af planer og programmer, hvis gennemførelsen 
kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Formålet med loven er at fremme en bæredyg-
tig udvikling.

Ved fastlæggelse af, hvorvidt der skal gennem-
føres en miljøvurdering af planen er der fore-
taget en sceening af lokalplanen og Lemvig 
Kommunes interne afdelinger er blevet hørt.

Den samlede vurdering er, at planens gennem-
førelse ikke vil få væsentlig indvirkning på mil-
jøet.

Derfor foretages der ikke miljøvurdering af pla-
nen.

Baggrunden for vurderingen er, at områdets an-
vendelse ikke ændres væsentligt i forhold til 
det gældende plangrundlag. 

Sceeningsvurdering og beslutning kan ses ba-
gerst i lokalplanen.

Tekniske forhold:
El- og vandforsyning

Alle ejendomme i lokalplanområdet skal tilslut-
tes den offentlige el- og vandforsyning.
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Alternative energikilder

Der kan tillades alternative opvarmningsformer 
som varmepumper. 

Der kan kun ske opsætning af solfangere og sol-
celler med Kommunalbestyrelsens særlige tilla-
delse i hvert enkelt tilfælde, og kun hvis det 
skønnes at være forsvarligt rent arkitektonisk.

Opstilling af husstandsmøller ikke må finde sted 
i lokalplanområdet.

C Tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder

Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilla-
delse fra andre myndigheder. 

Husstandsmøller

Der kan ikke tillades opstilling af hus-
standsmøller i lokalplanområdet, da 
området er beliggende i kystnærheds-
zonen.

Husstandsmøller er vindmøller, der 
opføres i tilknytning til fritliggende 
ejendomme, og hvis primære funktion 
er at levere energi til ejendommens 
eget forburg.
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D Lokalplanens midlertidige retsvirk-
ninger

1 Når et forslag til lokalplan er offentliggjort 
(§ 24 i Lov om planlægning) må ejendomme, 
der er omfattet af forslaget, ikke bebygges 
eller i øvrigt udnyttes på en måde, der ska-
ber risiko for en foregribelse af den endeli-
ge plans indhold.

2 Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Kom-
munalbestyrelsen dog tillade, at en ejen-
dom, der er omfattet af lokalplanforslaget, 
bebygges eller udnyttes efter lokalplanfor-
slaget, såfremt dette er i overensstemmelse 
med kommuneplanen og der ikke er tale om 
et større byggearbejde med videre, jævnfør 
§ 13, stk. 2 i Lov om planlægning.

3 Tilladelse som nævnt under afsnit D-2, kan 
dog ikke meddeles, så længe en indsigelse 
fra Miljøministeriet opretholdes (§ 29 i Lov 
om planlægning) eller i tilfælde, hvor miljø-
ministeren har truffet beslutning efter § 3, 
stk. 4. Denne paragraf tillægger miljømini-
steren ret til i særlige tilfælde at beslutte 
at overtage Kommunalbestyrelsens beføjel-
ser efter loven i sager, der berører andre 
myndigheders lovbestemte opgaver eller har 
større betydning.

4  Afsnit D-1 finder kun anvendelse indtil den 
endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan 
er offentliggjort i dagspressen og højst i et 
år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.

Anden lovgivning
Lokalplanen fastlægger visse bebyggelsesregule-
rende bestemmelser. I det omfang andet ikke 
fremgår af lokalplanen, er de almindelige regu-
lerende bestemmelser, som følger af anden lov-
givning, fortsat gældende.
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Lokalplanens bestemmelser viser 
Lemvig Kommunes retningslinier 
for den fremtidige anvendelse af 
arealet inden for lokalplanens af-
grænsning.
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Lemvig Kommune

Lokalplan nr. 151

Bevarende lokalplan for                
Langerhuse

I henhold til Lov om planlægning (LBK nr. 937 
af 24. september 2009 med senere ændringer) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for 
det i §2 nævnte område:

§ 1.  Lokalplanens formål

1.1. At området anvendes til bolig- og er-
hvervsformål.

1.2. At områdets karakteristiske kulturmiljø 
fastholdes, herunder især bebyggelses-
mønstret med længehuse med øst-vestlig 
længderetning.

1.3. At bevaringsværdige bygninger og byg-
ninger med betydning for helheden 
bevares.

1.4. At områdets bevaringsværdige bygnin-
ger kun må ændres i ydre fremtræden i 
respekt for husets oprindelige stilart og 
byggeskik, samt

1.5. At ny bebyggelse med sin placering og 
udformning tilpasses landsbymiljøet.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus

2.1. Lokalplanen omfatter følgende matri-
kelnumre som vist på kortbilag 1: 32d, 
32e, 33b, 33c, 33d, 33e, 33f, 34b, 34c, 
dele af 42a, 42c, 42e, 42g, del af 42h, 
42l, 43a, 43c, 43d, 43e, 43f, 43g, 43m, 
101, 114a, 114b, 114c, 115a, 115b, 115c, 
115d, 116, 117, del af 119a, 119b, 119c, 
119d, del af 120a, 120b, 120c, 120d, 
120e, 120f, 120g, 120h, 120i, 120k, 120l, 
120m, 120n, 120o, 120p, 120q, 120r, 
120s, 121a, 122, 123a, 123b, 123c, 124b, 
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124c, 124d, 124e, 124f, 129, 184a, 184b, 
184c, 184d, 184e og 184f samt del af 
vejlitra ”am”, vejlitra ”an”  og del af 
vejlitra ”n”, alle af Den sydlige Del, Har-
boøre, samt alle parceller, der udstykkes 
fra de nævnte ejendomme i lokalplan-
området efter den 18. juni 2010.

2.2. Lokalplanområdet er beliggende i land-
zone.

2.3. I henhold til Lov om planlægning, § 15, 
stk. 4, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 
5, fastsættes hermed bestemmelse om, 
at følgende nedennævnte landzonetil-
ladelser efter lovens § 35, stk. 1 ikke er 
fornødne i forbindelse med områdets 
anvendelse i henhold til lokalplanens § 
3, men anses for meddelt ved den of-
fentlige bekendtgørelse af den endeligt 
vedtagne lokalplan. Se endvidere Note 1.

• Tilladelse til udstykning, når udstyk-
ningen er godkendt af Kommunalbe-
styrelsen i henhold til lokalplanens § 
3 og § 4.

• Tilladelse til opførelse af ny bebyg-
gelse i det omfang, at de pågælden-
de bebyggelser er tilladt i henhold til 
lokalplanens § 3, § 6 og § 7.

• Tilladelse til ændret anvendelse af 
bestående bebyggelse i det omfang 
ændringen er i overensstemmelse 
med lokalplanens § 3, § 6, § 7 og § 8.

• Tilladelse til ændret anvendelse af 
ubebyggede arealer i det omfang æn-
dringen er i overensstemmelse med 
lokalplanens § 3 og § 10.

2.4. Der er landbrugspligt på ejendommene 
matr. nre. 32c, 32d, 32e, 42a, 42l, 119a, 
120a, 120r, 120s, 123b og 129, alle af 
Den sydlige Del, Harboøre. De dele af 
ejendommene, der er omfattet af lo-
kalplanen, skal drives landbrugsmæssigt 
efter landbrugslovens regler, indtil de 

Note 1

Bestemmelsen medfører, at lokalpla-
nen erstatter de nævnte landzonetil-
ladelser, der ifølge § 35, stk. 1 i Lov 
om planlægning skulle gives af landzo-
nemyndigheden, og som er nødvendige 
for lokalplanens virkeliggørelse. 

De nævnte landzonetilladelser, der 
anses for meddelt, erstatter ikke til-
ladelser i henhold til anden lovgivning, 
herunder tilladelser i henhold til byg-
gelovningen.
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tages i brug til det, som planen bestem-
mer. Se Note 2.

§ 3. Områdets anvendelse                      

3.1. Lokalplanområdet er udlagt til bolig- og 
erhvervsformål i form af boliger, detail-
handel, offentlige formål samt service- 
og håndværkserhverv.

3.2. Det samlede omfang af areal til butiks-
formål må maksimalt udgøre 300 m² 
bruttoetageareal, og ingen enkelt butik 
må have en størrelse på mere end 100 
m² bruttoetageareal.

3.3. Ved ny bebyggelse skal der i overens-
stemmelse med kravene i Bygningsregle-
mentet sikres tilfredsstillende friarealer 
i forhold til ejendommens benyttelse, 
herunder opholdsarealer for beboere, 
brugere og beskæftigede.

3.4. Inden for lokalplanområdet kan der 
opføres transformerstationer og andre 
tekniske anlæg til daglig lokal forsyning, 
når de placeres og udformes med hen-
syntagen til den øvrige bebyggelse og til 
friarealernes anvendelse.

§ 4.  Udstykninger

4.1. Ingen grund eksklusiv vejareal må ved 
udstykning, matrikulering eller areal-
overførsel gives en mindre størrelse end 
2.000 m².

4.2. Uanset foranstående bestemmelse § 4, 
stk. 2, kan grunde til transformerstatio-
ner og tekniske anlæg til områdets forsy-
ning udstykkes med en mindre størrelse.

Note 2

Ophævelse af landbrugspligt sker ved 
erklæring fra landinspektør i forbin-
delse med ejendommens udstykning.
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§ 5. Vej- og parkeringsforhold

5.1. Eksisterende veje skal fastholdes. Se 
Note 3.

5.2. Ny bebyggelse skal vejbetjenes fra eksi-
sterende veje. 

5.3. Ved opførelse af ny boligbebyggelse skal 
der udlægges 2 parkeringspladser pr. 
bolig. Pladserne skal etableres på den 
enkelte ejendom. 

5.4. Ved etablering af erhverv, butikker og 
offentlige formål skal der udlægges 1 
parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetage-
areal. Pladserne skal etableres på den 
enkelte ejendom. 

5.5. Parkering af lastbiler, uindregistrerede 
køretøjer, både over 15 fod, campingvog-
ne o.lign. må ikke finde sted på ubebyg-
gede arealer eller uden for dertil indret-
tede parkeringspladser.

§ 6.  Bebyggelsens omfang og placering

6.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte 
ejendom må ikke overstige:

• 25 % for boliger, og 

• 40 % for erhverv og offentlige formål

6.2. Det bebyggede areal til beboelse på den 
enkelte grund må ikke overstige 150 m².

6.3. Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 1 
etage med udnyttelig tagetage.

Intet punkt på en bygnings ydervæg eller 
tagflade må være højere end 7,5 m over 
terræn (målt i forhold til eksisterende 
terræn eller til et i henhold til bygnings-
lovgivningen fastlagt niveauplan).

Facadehøjden målt fra eksisterende ter-
ræn eller til et i henhold til bygningslov-
givningen fastlagt niveauplan til skæring 
mellem facade og tagflade må ikke over-
stige 3 m.

Note 3

Eventuelt trafikalt begrundede æn-
dringer af eksisterende vej- og sti-
forhold kan foretages i henhold til 
vejlovgivningen og i overensstemmelse 
med lokalplanens beva–ringsinteresser.
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Tagetager må ikke opføres med trempel.

Garager, carporte, skure, udhuse og lig-
nende mindre bygninger må maksimalt 
opføres i 1 etage med en maksimal byg-
ningshøjde på 5 m.

6.4. Hovedbygninger skal udformes som læn-
gehuse med øst-vestlig længderetning 
svarende til byggefelternes retning.

Husdybden må ikke overstige 8,5m - og 
maksimalt 10,5 m med partielle udskud 
og lignende.

6.5. Tilbygninger til hovedbygninger må kun 
opføres i forlængelse af eller vinkelret på 
hovedbygningen.

En tilbygning må i højde, bredde og hus-
dybde ikke være større end hovedbygnin-
gen og skal udformes således, at den til-
passes hovedbygningens arkitektur/stil.   

6.6. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der 
til hovedbygningen tilbygges verandaer, 
fremtrukne frontkviste eller lignende, 
når tilbygningen i stil og karakter tilpas-
ses hovedbygningen og det bevaringsvær-
dige landsbymiljø.

6.7. Garager, carporte, skure, udhuse og 
lignende mindre bygninger må ikke i 
højde, bredde og dybde være større end 
boligbebyggelsen på ejendommen og skal 
placeres parallelt med eller vinkelret på 
hovedbygningen.
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§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1. Facader skal udføres enten i blank mur 
i røde/rødelige teglsten eller fremstå 
med pudsede/vandskurede vægge, der er 
malede eller kalkede. 

Mindre bygningsdele og partielle flader 
som karnap, delparti af facade og lignen-
de kan udføres i andre materialer.

Facader på mindre, sekundære bygninger 
som skure og garager må derudover udfø-
res med bræddebeklædning i træ.

7.2. Facader, der males eller på anden måde 
overfladebehandles, må kun males i nu-
ancer af gule, sorte, grå og hvide farver 
som vist på jordfarveskalaen, jf. bilag 3.

7.3. Ny bebyggelse skal opføres med en tag-
hældning på mellem 35 og 50 grader og 
skal udføres med sadeltage. 

Sadeltagene skal udføres med spidsgavl 
eller mindst med halvvalm og højst med 
trekvartvalm med en taghældning på 
mellem 35 og 50 grader. Ny bebyggelse 
kan ikke opføres med helvalm.

Sadeltage på mindre, sekundære bygnin-
ger kan opføres med en hældning mellem 
15 og 50 grader og skal ikke udføres med 
halv-/trekvartvalm.

Tage på mindre, sekundære bygninger 
kan derudover udføres med ensidig tag-
hældning.

7.4. Til tagbeklædning må kun anvendes røde 
vingetegl, røde betontagsten, sort eter-
nit, sort tagpap på trekantlister samt 
stråtag. Der må ikke anvendes blank eller 
reflekterende tagbeklædning så som gla-
serede tagsten og engoberede tagsten.

På karnapper, udskud  og lignende med 
taghældning på under 10 grader kan ta-
gene udføres i zink eller sort tagpap. 

7.5. Tagudhæng må kun udføres som gesims/
udkragning på maksimalt 0,2 m – bortset 
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fra stråtage som kan udføres med større 
udhæng end 0,2 m.

7.6. Tagrender må ikke udføres som skjulte 
tagrender.

7.7. Der må ikke etableres altaner, balkoner 
og lignende på eller ved bygningers tag-
etager eller tage.

7.8. Vinduer i bevaringsværdige huse (kort-
bilag 2) må maksimalt udgøre 50 % af 
facadearealet, og må ikke udformes som 
panoramavinduer eller som portåbninger. 
 
Ovenlysvinduer i bevaringsværdige huse 
i tagflader må maksimalt være 0,7 m 
brede og 0,8 m høje og må ikke placeres 
i kontakt med hinanden. Der kan højst 
opsættes 2 ovenlysvinduer i den enkelte 
tagflade. Der må ikke isættes tagvinduer 
i stråtækte tage.

Ovenlysvinduer og kviste i tagflader skal 
placeres således, at deres centerlinje 
flugter med centerlinjen i et vindue eller 
murpille i underetagen.

Kviste må kun fremstå som pultkviste, sa-
deltagskviste og taskekviste samt front-
kviste (§ 6.6).

Kommunalbestyrelsen kan tillade opsæt-
ning af solfangere/solceller på bygninger, 
hvis det skønnes arkitektonisk forsvarligt.  
Der skal søges i hvert enkelt tilfælde.

7.9. Vinduesrammer i facader og på kviste 
skal fremstå malede med en dækkende 
hvid maling.  Vinduesglas skal være 
plane. I bevaringsværdige bygninger skal 
rammer være af træ eller metal.

7.10. Vinduer i butikker og andre erhvervslo-
kaler i stueetage må ikke tilmures eller 
blændes ved tildækning eller lignende, 
således at det får karakter af facadebe-
klædning.

Eksempel på pultkvist

Eksempel på sadeltagskvist

Eksempel på taskekvist
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7.11. Skiltning og reklamering - udover almin-
delig nummer- og navneskiltning - på en 
ejendom må kun foretages med tilladelse 
fra Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt 
tilfælde.

Skiltning skal underordne sig bygningens 
arkitektoniske udtryk og facadens byg-
ningsdetaljer, således at gesimser og an-
den facadeudsmykning friholdes og byg-
ningens hoved- og fagdeling i øvrigt 
respekteres.

Der må ikke etableres sammenhængende 
skiltning, der strækker sig over flere byg-
ninger.

7.12. Ved tilbygning/udvidelse af bygninger 
skal tilbygningen - bortset fra garager, 
carporte, skure, udhuse og lignende 
mindre bygninger - udføres med samme 
materialer, vinduer og farve som den 
eksisterende bygning.

§ 8. Bevaring af bebyggelse

8.1. Bevaringsværdige bygninger og bygninger 
med betydning for helheden som er angi-
vet på bilag 2 må ikke nedrives, ombyg-
ges eller på anden måde ændres i ydre 
fremtræden uden Kommunalbestyrelsens 
tilladelse.

8.2. Hvis der efterfølgende, i henhold til 
reglerne i Planloven, gives tilladelse til 
nedrivning af en bygning eller en bygning 
totalskades ved brand eller lignende, kan 
der opføres ny bebyggelse, jf. §§ 6 og 7.

8.3. Alle ændringer og ombygninger af be-
varingsværdige bygninger, der berører 
bygningens ydre fremtræden kræver 
tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Til-
ladelsen vil blive givet ud fra en vurde-
ring af, om bygningens bevaringsmæssige 
stand opretholdes eller forbedres.

8.4. Ved ombygning eller renovering af beva-
ringsværdige bygninger gælder følgende 
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bestemmelser:

• Ved udskiftning af tag skal den eksiste-
rende tagform opretholdes eller føres 
tilbage til den oprindelige, og valg af 
tagmateriale skal tilpasses bygningens 
øvrige arkitektoniske udtryk.

• Der må ikke anvendes blanke, spejlen-
de eller vedvarende reflekterende tag-
materialer.

• Ved ombygning eller renovering af fa-
caden skal denne fremstå som en kon-
struktiv helhed fra sokkel til tag.

• Facadens oprindelige vandrette og lod-
rette opdeling skal bevares og retable-
res. Vindues- og dørhuller må ikke til-
mures eller på anden måde blændes 
eller tildækkes.

• Hvis facaden fremstår svarende til den 
oprindelige overflade skal denne be-
vares. Facader må ikke dækkes af be-
klædninger af træ, klinker eller plade-
materialer og lignende.

• Oprindelige arkitektoniske facadede-
taljer og ornamentik skal bevares.

8.5. Hvis der indrettes butikker i bevaringsvær-
dige bygninger, skal facadens oprindelige 
udformning respekteres. Der må kun ud-
føres nye vindues- og dørhuller i overens-
stemmelse med bygningens byggeskik.

§ 9.  Tekniske anlæg/Ledningsanlæg

9.1. Alle ledningsfremføringer føres som jord-
kabler.

9.2. Alle huse i lokalplanområdet skal tilsluttes 
offentlig el- og vandforsyning.

9.3. Der må ikke placeres husstandsmøller i 
lokalplanområdet.

9.4. Der må maksimalt opsættes én parabol-
antenne på maksimalt 80 cm diameter pr. 
husstand.

Forstå dit hus

Nænsom bygningsbevaring handler konkret om at:
• Forstå huset, blandt andet årsager til og grader af naturlig forvitring og skader
•  Lade huset fortælle gennem historiske og byggetekniske iagttagelser og under-
 søgelser
• Tage huset med på råd ved at bevare dets særlige karaktertræk og identitet
• Passe godt på huset gennem en løbende, planlagt og systematisk vedlige-
 holdelse, der blandt andet skrives ned og fotodokumenteres.

Et ældre hus er kun til låns, og det må gerne stå med de samme eller fl ere kvaliteter, 
når vi er væk.  

16 

Illustration af, hvordan et hus kan 
forstås i bevaringssammenhæng.

Illustrationen og en beskrivelse af, 
hvad bygningsbevaring handler om, kan 
findes på side 16 i Socialministeriets 
publikantion af 2006, Bevaringsvær-
dige bygninger.



Lokalplan nr. 151 31

Bestemmelser

§ 10.  Ubebyggede arealer

10.1. Befæstede arealer på de enkelte ejen-
domme skal henligge i grus/stenmel og 
pigsten – bortset fra terrasser og gang-
arealer i umiddelbar tilknytning til den 
enkelte bygning. Disse arealer må anlæg-
ges med flisebelægning og lignende.

10.2. Øvrige ubebyggede arealer, herunder 
diger og jordvolde, skal fremstå grønne 
som græsklædte arealer og forlande eller 
som arealer med egnstypisk beplantning 
som marehalm – bortset fra ubebyggede 
arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt på 
ejendomme med landbrugspligt, og ube-
byggede arealer på matr. nre. 33b, 33c, 
33d, 33e, 43f, 43m, 119d, 120i, 120k, 
120l, 120m, 120q, 123a, 123c, 124b,124c, 
124e og 124f alle af Den sydlige Del, Har-
boøre, samt alle parceller, der udstykkes 
fra de nævnte ejendomme efter den 18. 
juni 2010, da disse ejendomme fremstår 
med anlagte haver.

10.3. Skel må ikke markeres - bortset fra skel 
ved ejendomme, der dyrkes landbrugs-
mæssigt, og skel ved matr. nre. 33b, 33c, 
33d, 33e, 43f, 43m, 119d, 120i, 120k, 
120l, 120m, 120q, 123a, 123c, 124b,124c, 
124e og 124f alle af Den sydlige Del, Har-
boøre, samt alle parceller, der udstykkes 
fra de nævnte ejendomme efter den 18. 
juni 2010.  

10.4. Hegn i skel ved matr. nre. 33b, 33c, 33d, 
33e, 43f, 43m, 119d, 120i, 120k, 120l, 
120m, 120q, 123a, 123c, 124b,124c, 124e 
og 124f alle af Den sydlige Del, Harboøre, 
samt alle parceller, der udstykkes fra de 
nævnte ejendomme efter den 1. januar 
2011, skal fremstå som sort-, svensk rød 
eller hvidmalet lige stakit af træstave. 
Stakittet må gives en maksimal højde på 
1,2 m. 

10.5. I tilknytning til terrasser ved beboelses-
bygninger må der kun opsættes halvmure 
med samme facademateriale som hoved-
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bygningen eller sort-, svensk rød eller 
hvidmalet lige stakit af træstave. Muren 
eller stakittet må gives en maksimal højde 
på 1,8 m.

10.6. Der må ikke være udendørs oplag – med 
undtagelse af udendørs oplag på ejendom-
me med landbrugspligt.

10.7. Terrænregulering på mere end 0,5 m i 
forhold til det nuværende terræn må kun 
foretages med Kommunalbestyrelsens til-
ladelse.

§ 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny 
bebyggelse

Generelt ælder, at ny bebyggelse ikke må 
tages i brug før den i § 9 nævnte tilslut-
ning til offentlig vandforsyning har fundet 
sted.

§ 12. Tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder

12.1. Findes der under jordarbejdet spor af 
fortidsminder, skal arbejdet standses i det 
omfang, der berører fortidsmindet, og 
fundet skal straks anmeldes til Holstebro 
Museum.

§ 13. Ophævelse af lokalplan

Lokalplan nr. 38 for Langerhuse landsby, 
vedtaget af Thyborøn-Harboøre Kommu-
nalbestyrelse den 31. maj 2006 ophæves 
for den del, der er omfattet af nærværen-
de lokalplan. Ophævelsen sker ved den of-
fentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af 
nærværende lokalplan.
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagel-
se og offentliggørelse af lokalplanen, må der 
ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk 
etableres forhold i strid med planens bestem-
melser, medmindre dispensation meddeles efter 
reglerne i lovens § 19 eller § 40.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen-
dom kan fortsætte som hidtil. 

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav 
om etablering af de anlæg med videre, der er 
indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation 
til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens 
bestemmelser under forudsætning af, at det ik-
ke ændre den særlige karakter af det område, 
der søges fastholdt ved lokalplanen. 

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

Lokalplanens juridske del udgøres alene af lo-
kalplanens bestemmelser med tilhørende kortbi-
lag. 

I henhold til § 47 i planloven kan Kommunalbe-
styrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhø-
rer private, eller private rettigheder over fast 
ejendom,når ekspropriationen vil være af væ-
sentlig betydning for virkeliggørelsen af lokal-
planen.

I følge planlovens § 49 kan en ejer kræve, at 
kommunen overtager bebyggelsen, hvis kom-
munen i medfør af en bevarende lokalplan gi-
ver afslag på en ansøgning om tilladelse til ned-
rivning. Det er dog en forudsætning, at der er 
et væsentligt misforhold mellem ejendommens 
afkastningsgrad og afkastningsgraden for andre 
sammenlignelige ejendomme, som ikke er om-
fattet af et nedrivningsforbud.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservi-
tutter, der er uforenelige med lokalplanen, for-
trænges af planen.
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Andre private servitutter kan eksproprieres, når 
det vil være af væsentlig betydning for virkelig-
gørelsen af planen, jævnfør ovenfor.

Særlige retsvirkninger af landzonelokal-
planen 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det 
betyder, at lokalplanen har status som landzone-
lokalplan, og at Lemvig Kommune er landzone-
myndighed, jf. Lov om planlægning, § 35, stk. 1.

I henhold til § 15, stk. 14 i Lov om planlæning, 
jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5, har Kommu-
nalbestyrelsen vedtaget, at denne lokalplan skal 
tillægges særlige retsvirkninger, hvorefter lokal-
planen erstattter de landzonetilladelser efter 
lovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokal-
planens virkeliggørelse med hensyn til etable-
ring af de bebyggelser og anlæg, som lokalpla-
nen mulighed, jf. endvidere lovens § 36, stk. 1, 
pkt. 5.

Bestemmelser, der er grundlaget for lokalpla-
nens særlige retsvirkninger, er indeholdt i lokal-
planens § 2. Det fremgår heraf, hvilke landzone-
tilladelser, der ikke er fornødne, men anses for 
meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af 
den endeligt vedtagne lokalplan.



Lokalplan nr. 151 35

Bestemmelser

Vedtagelsespåtegning

Således foreløbig vedtaget af Lemvig Kommu-
nalbestyrelse den 23. februar 2011.

Erik Flyvholm

Borgmester

Således endelig vedtaget af Lemvig Kommunal-
bestyrelse den 30. november 2011.

Erik Flyvholm

Borgmester
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Farvekort med gule, sorte, grå og hvide farver fra den klassiske jordfarveskala 

Uddrag af gule, sorte, grå og hvide farver fra den klassiske jordfarveskala 
udarbejdet af Raadvadcentret. 

Den klassiske jordfarveskala kan findes på side 51 i Socialministeriets 
publikation af 2006, Bevaringsværdige bygninger. Farvekort kan købes 
hos Bygningskultur Danmark, Borgergade 11, 1300 København K, www.
bygningskulturbutikken.dk
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MiljøscreeningMiljøscreening

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer skal der foretages en miljøvurder-
ing af planer og programmer, hvis gennemfør-
sel kan få væsnetlig indvirkning på miljøet.

For at vurdere om planen eller programmet 
skal miljøvurderes, foretages en screening af 
den pågældende plan eller program. Screenin-
gen er en indledende undersøgelse, der dan-
ner grundlag for beslutningen om, hvorvidt 
miljøpåvirkningerne er væsentlige, og at der 
således skal foretages en egentlig miljøvurder-
ing.

Konklusion på screening:
Gennemføres en miljøvurdering (ja/nej): Nej

Begrundelse:
Lokalplanforslaget har været i intern høring i 
kommunens afdelinger under Teknik & og Miljø. 
Lokalplanen er en bevarende lokalplan og vil 
ikke ændre væsentligt på det eksisterende 
landsbyområde. Lokalplanen vurderes derfor 
ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet.

Bilag 4
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Miljøscreening
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Bemærkninger:

Begrundelser for vurderingen mht. på-
virkningsgraden

Eventuelt uddybning af, hvad der bør un-
dersøges nærmere i en miljørapport.

Eksempelvis henvisning til hvorledes vur-
dering allerede indgår i eksempelvis andre 
planer, lovgivning, undersøgelser mv. 

Kulturarv
Bystruktur (historisk)

X
Formålet med lokalplanen er at sikre 
beva-ringsværdige sammenhænge. Et 
”miniatlas” kortlægger dette

Parker og anlæg X Det karakteristiske klitlandskab sikres 
med lokalplanen

Arkitektoniske værdier

X

Miniatlasset har kortlagt bevaringsværdi-
er-ne, i og med der er tale om en beva-
rende lokalplan sikres disse værdier i 
lokalplanen

Arkæologiske værdier X
Bevaringsværdige bygninger

X

Miniatlasset har kortlagt bevaringsværdi-
er-ne, i og med der er tale om en beva-
rende lokalplan sikres disse værdier i 
lokalplanen

Kirker og deres omgivelser X

Trafik

Sikkerhed X Yderst lille trafikmængde
Belastning X
Trafikmønstre X
Støj X
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Bemærkninger:

Begrundelser for vurderingen mht. på-
virkningsgraden

Eventuelt uddybning af, hvad der bør un-
dersøges nærmere i en miljørapport.

Eksempelvis henvisning til hvorledes vur-
dering allerede indgår i eksempelvis andre 
planer, lovgivning, undersøgelser mv. 

Befolkning

Levevilkår X
Menneskers sundhed X
Materielle goder X
Svage grupper 

(Herunder tilgægelighed)
X

Interesser

Landbrugsinteresser X
Andre erhvervsinteresser X
Øvrige X

Forurening

Støj og vibrationer X
Lys og / eller refleksioner X
Luft X
Jord X
Vand X
Klimatiske forhold X
Indvirkning i fht. eksis-
terende forurening /
miljøbelastning(f.eks. jord-
forurening, støjbelastning)

X
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Bemærkninger:

Begrundelser for vurderingen mht. på-
virkningsgraden

Eventuelt uddybning af, hvad der bør un-
dersøges nærmere i en miljørapport.

Eksempelvis henvisning til hvorledes vur-
dering allerede indgår i eksempelvis andre 
planer, lovgivning, undersøgelser mv. 

Landskab

Beskyttedede naturområder/
fredning

X

Umiddelbart rundt om LP området er 
der klitfredning og i den nordlige ende 
grænser lokalplanen op til to strand-
engsarealer beskyttet af §3 i Naturbe-
skyttelsesloven.

Karakteristiske naturtræk og 
- værdier X

LP området er et landskabeligt interes-
seområde og LP vil sikre det åbne land-
skab og klitlandskabet ved at bevare 
bebyggelsen i lavningen.

Geologiske særpræg X
Skovrejsning / 

skovnedlæggelse
X

Friluftsliv / rekreative 

interesser
X

Dyre- og planteliv

(Herunder påvirkning af bio-
toper som levested for dyr 
og planter)

X

Det lokalplanlagte område støder direk-
te op til Natura 2000 området, nr. 28, 
Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 
Fjord og Agerø. Da det er en bevarende 
LP gøres ikke yderligere indgriben i 
Natura 2000 området. På arealet kan der 
forekomme bilag IV arter, typisk markfir-
ben, spidssnudet frøer og strandtudser, 
da der ikke planlægges ændringer i de-
res levesteder, vurderes lokalplanen ikke 
at påvirke arterne negativt.

Biologisk mangfoldighed

X
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Lemvig 
 
Den endelige
ikke bevaringsværdige bygninger
 
Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove
ensstemmelse med 
 
Klagevejledning:

Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 
kan klage, hvis du ikke mener, kommunalbestyrelsen
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 
burde have truffet en anden afgørelse.
 
Klage indgives til Natur
eller på e mail
liggørelse 
 
Det er en betingelse for Natur
betaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled
om gebyrordningen kan findes på Natur
www.nmkn.dk
 
Gebyret tilbagebetales, hvis du
 
Hvis du
relsen er meddelt.
 
Lokalplanen
mune, tlf.  96 63 12 00. 
www.lemvig.dk

Lokalavisen
lemvig.annonce@bergske.dk
 

. december 2011

annonce 

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan nr. 151 for Langerhuse med tillæg 

Lemvig Kommunalbestyrelse

endelige lokalplan
ikke bevaringsværdige bygninger

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove
ensstemmelse med 

Klagevejledning: 
Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 
kan klage, hvis du ikke mener, kommunalbestyrelsen
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 
burde have truffet en anden afgørelse.

Klage indgives til Natur
ler på e mail til nmkn@nmkn.dk

liggørelse – senest 

Det er en betingelse for Natur
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled
om gebyrordningen kan findes på Natur
www.nmkn.dk 

Gebyret tilbagebetales, hvis du

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal de
relsen er meddelt.

Lokalplanen kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Ko
mune, tlf.  96 63 12 00. 
www.lemvig.dk . 

 

Lokalavisen 
lemvig.annonce@bergske.dk

. december 2011 
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Kommunalbestyrelse

lokalplan er ændret som følge af indsigelser til
ikke bevaringsværdige bygninger

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove
ensstemmelse med lokalplanens

 
Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 
kan klage, hvis du ikke mener, kommunalbestyrelsen
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 
burde have truffet en anden afgørelse.

Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
nmkn@nmkn.dk

senest 24. januar 2012

Det er en betingelse for Natur
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled
om gebyrordningen kan findes på Natur

Gebyret tilbagebetales, hvis du

vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal de
relsen er meddelt. 

kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Ko
mune, tlf.  96 63 12 00. Lokalplanen
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Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan nr. 151 for Langerhuse med tillæg 
nr. 3 til kommuneplan 2009

Kommunalbestyrelse har den 30. november 2011

ændret som følge af indsigelser til
ikke bevaringsværdige bygninger. 

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove
lokalplanens bestemmelser.

Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 
kan klage, hvis du ikke mener, kommunalbestyrelsen
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 
burde have truffet en anden afgørelse. 

og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
nmkn@nmkn.dk. - senest 4 uger fra 

. januar 2012 inden kontortids ophør

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du in
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled
om gebyrordningen kan findes på Natur

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i 

vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal de

kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Ko
Lokalplanen kan ses på Lemvig Kommune hjemmeside: 
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30. november 2011

ændret som følge af indsigelser til

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove
mmelser. 

Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 
kan klage, hvis du ikke mener, kommunalbestyrelsen
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 

 

og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
senest 4 uger fra 
inden kontortids ophør

og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du in
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled
om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 

får helt eller delvis medhold i 

vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal de

kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Ko
kan ses på Lemvig Kommune hjemmeside: 

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan nr. 151 for Langerhuse med tillæg 
nr. 3 til kommuneplan 2009 

30. november 2011 vedtaget ovennævnte 

ændret som følge af indsigelser til 

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove

Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 
kan klage, hvis du ikke mener, kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afg
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 

og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
senest 4 uger fra datoen for denne annonces offen
inden kontortids ophør. 

og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du in
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled

og Miljøklagenævnets hjemmeside 

får helt eller delvis medhold i 

vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afg

kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Ko
kan ses på Lemvig Kommune hjemmeside: 

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan nr. 151 for Langerhuse med tillæg 
 

vedtaget ovennævnte 

 at være mindre restriktiv

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove

Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 

har haft hjemmel til at træffe afg
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 

og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
datoen for denne annonces offen

 

og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du in
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled

og Miljøklagenævnets hjemmeside 

får helt eller delvis medhold i din klage.

tte ske inden 6 måneder fra afg

kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Ko
kan ses på Lemvig Kommune hjemmeside: 

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan nr. 151 for Langerhuse med tillæg 

vedtaget ovennævnte endeligt.

at være mindre restriktiv

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i ove

Afgørelsen kan i flg. § 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur- og Milj
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 

har haft hjemmel til at træffe afg
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 

og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
datoen for denne annonces offen

og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du in
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejled

og Miljøklagenævnets hjemmeside 

klage. 

tte ske inden 6 måneder fra afg

kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Ko
kan ses på Lemvig Kommune hjemmeside: 

TEKNIK & MILJØ

Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 
 
T: 9663 1200
T: Direkte 9663 1145
E: teknik@lemvig.dk
 
J: 01.02.05P16

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan nr. 151 for Langerhuse med tillæg 

endeligt. 

at være mindre restriktiv for 

Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse skal ske i over-

og Miljø-
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. 

har haft hjemmel til at træffe afgø-
relsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres mening 

og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
datoen for denne annonces offent-

og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du ind-
etaler et gebyr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.. Vejledning 

tte ske inden 6 måneder fra afgø-

kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice, Lemvig Kom-

TEKNIK & MILJØ 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

T: 9663 1200 
Direkte 9663 1145 
teknik@lemvig.dk 

01.02.05P16-0207 

 

Rådhusgade 2, 7620 Lemvig  




