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Opsummering af høringssvar vedr. Portlandsvej 31, forvaltningens bemærkninger er
skrevet i kursiv.
Nordjyllands amt udtaler at en del af området er beskyttet hede, de er dog indstillet på at
give den fornødne dispensation, på betingelse af at øvrige hede-arealer plejes
(dispensationen er tidligere givet, men er nu udløbet). Desuden skal skovbyggelinien
ophæves.
De vurderer, at regionplanens retningslinie om hotelpligt overholdes.
En række naboer på Portlandsvej har samlet fremsendt et høringssvar. De ønsker, at
det sikres at lokalplanernes bestemmelser overholdes stramt. De fremhæver særligt
bestemmelserne om beplantningsbælter og bygningens ydre fremtræden.
Lokalplanens bestemmelser skal under alle omstændigheder overholdes, men det foreslås
skrevet direkte som betingelse i landzonetilladelsen.
Derudover fremhæver de lokalplanens bestemmelser om
- feriecentrets målgruppe (aktive børnefamilier) modsat et ”mini-Løkken”. Dette vurderes
ikke at blive ændret med udstykningen eller byggeriet.
- byggeri i området udlagt til naturområde i lokalplanen. Der opføres kun byggeri i
lokalplanens delområde A, der er udlagt til formålet.
- eksisterende hedearealer skal fortsat henligge i naturtilstand og der bør ikke meddeles
dispensation fra naturbeskyttesesloven. Allerede med vedtagelsen af lokalplanen
forudsatte man, at der skulle gives de nødvendige dispensationer fra
Naturbeskyttelsesloven. Udenfor bebyggelsesfeltet er hedearealer, der iht. betingelserne
for dispensation fra Naturbeskyttelsesloven skal plejes (se svaret fra Nordjyllands amt).
- de ønsker parcel 1 og 2 fjernet, af hensyn til etablering af afskærmende beplantning. I
lokalplanen 7.16 bilag 3 er hjørnet friholdt, dette er dog kun en vejledende
beliggenhedsplan. Der skal iht. lokalplanen være beplantingsbælter mellem feriecentret og
sommerhusene, dvs. byggeri der er til hinder for dette bør enten flyttes eller undlades.
Bestemmelsen bør tydeligt fremgå af betingelserne i landzonetilladelsen. Hvorvidt det vil
være muligt at beholde parcel 1 og 2 samtidig med at beplantningen etableres/bibeholdes
skal dernæst drøftes med ansøger (det vil være afhængig af hvor tæt på bygningerne, de
kan acceptere beplantningen).
- de ønsker at bilkørsel alene foregår i delområde A I lokalplan 7.16 gives der tilladelse til
bilkørsel frem til de enkelte ferieboliger, det ansøgte er i overensstemmelse med dette.
- de ønsker bebyggelsesprocenten og antal enheder iht. Regionplanen overholdt. Der er i
lokalplan 7.16 givet mulighed for 30 nye ferieboliger. Der gives ikke mulighed for yderligere
enheder end oprindeligt i det eksisterende feriecenter (der sker ingen udvidelse med
udstykningen)
- de ønsker sikret at varekørsel ikke foregår i weekender. Der er i lokalplanerne ikke taget
højde for problemet, da landzonesagen kun drejer sig om byggeri af ferieboliger og
udstykning, kan der ikke i den forbindelse stilles betingelser om forholdet.
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- .de ønsker en nærmere redegørelse for ferieboliger, ferielejligheder og hotelpligt. Ved
udstykningen af de eksisterende ferielejligheder og de nye ferieboliger vil der blive stillet
krav om at de skal bibeholdes som hotellejligheder. Betingelsen foreslås tinglyst med en
servitut hvor Hals Kommune er påtaleberettiget. Betingelsen er for at undgå at Koldkær
ender som ”sommerhuse på højkant”, men fortsat skal drives som hotel med udlejning,
centerbygning med mulighed for forplejning osv. Se bemærkningerne vedr. servitutten i
sagsfremstillingen.
Naboer på Kattegatvej 10 fremfører i første omgang at det fremsendte materiale ikke er
målfast (forkert målangivelse) og at bækken ikke er indtegnet korrekt.
De fremfører desuden at området nord for det nye byggeri omkring bækken er et unikt
naturområde, de ønsker afstande til bækken overholdt. Bækken er et naturligt vandløb iht.
til Naturbeskyttelsesloven, men den er ikke beskyttet med en byggelinie. Se desuden
nedenstående bemærkning.
Naboer på Kattegatvej 8 ønsker større afstand mellem byggeriet og naturområdet ved den
Krogede bæk, pga. områdets dyreliv. De ønsker parcel 22, 26 og 30 fjernet. I lokalplan
7.16 bilag 3 er der byggeri i området, men ikke så omfattende som det ansøgte, dette er
dog kun en vejledende beliggenhedsplan. Udvalget bedes drøfte bemærkningen.
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