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By, landdistrikt 

og sogn 
2012 2016 2020 

Udvikling 

+/- 

Årre by 600 656 652 +52 

Årre, Grims-

trup og Roust-

høje sogn 

    

Befolkningsudviklingen i Årre. Antallet af indbyggere er ikke bereg-

net i sognene og landdistrikterne, da en del af Grimstrup sogn hører 

til Esbjerg Kommune.
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Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.B01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og min. 1,5 p-plads pr. bolig ved 
tæt lav og etagebyggeri, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

Åben-lav bebyggelse
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.B02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og min. 1,5 p-plads pr. bolig ved 
tæt lav og etagebyggeri, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Åben-lav bebyggelse
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.B03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Ved planlægning af arealet skal der indarbejdes bestemmelser, der 
mindsker sandsynligheden for grundvandsforurening.

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og min. 1,5 p-plads pr. bolig ved 
tæt lav og etagebyggeri, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Åben-lav bebyggelse
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

7,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.B04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Der skal etableres vejadgang fra Lindegade og 
Skolegade/Tranbjergvej. Ud mod engarealet mod nord 
skal etableres vej svarende til Tranbjergvej.

Der skal anvendes samme udstykningsprincip for hele 
området. Bebyggelsen skal i omfang, materialer, 
taghældning og farvevalg harmonere med den 
eksisterende landsbybebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ud mod engarealet 
nord for området skal etableres en beplantning svarende 
til beplantningen langs Tranbjergvej.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Grundvandsbeskyttelse skal indgå i fremtidige lokalplanlægning eller 
behandlinger af tilladelser til bygge- og anlægsprojekter. Der skal ved 
lokalplanlægning fastlægges retningslinjer for: Forbud mod oplag af 
pesticider, olie og kemikalier samt håndtering af overflade- og spildevand.

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og min. 1,5 p-plads pr. bolig ved 
tæt lav og etagebyggeri, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

Kirkeomgivelse. Der skal sikres udsigtskile fra Lindegade og over mod 
kirken. I området findes §3 beskyttet areal, der ved anvendelsen af 
arealet til boligformål fortsat skal beskyttes.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Åben-lav bebyggelse
7,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.B05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Nærmere bestemmelser vedrørende materialer, 
taghældning og farvevalg fastlægges ved 
lokalplanlægning.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Der skal sikres en grøn 
forbindelse mellem boligbebyggelse og boligvejen Toften.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og min. 1,5 p-plads pr. bolig ved 
tæt lav og etagebyggeri, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

Området skal vejbetjenes fra Toften.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

Åben-lav bebyggelse
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ny bebyggelse skal ved materialer, omfang, taghældning, 
og farvevalg harmonere med eksisterende miljø. 
Overvejende bebyggelse i gadelinje langs Skolegade.

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav, min. 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt 
lav, min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal med mindre andet fastlægges 
ved lokalplanlægning.

 

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 25.01.C01 
må ikke overstige 3.000 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må 
ikke overstige 1.200 m2 for dagligvarebutik og 1.000 m2 for 
udvalgsvarebutik.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

50

1,5

8,5
Lokalcenter

Maks. antal etager 1,5

 

Åben-lav bebyggelse
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.E01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

33

Maks. antal etager

 

Lettere industri og 
håndværk

10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.E02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Grundvandsbeskyttelse skal indgå i fremtidige lokalplanlægning eller 
behandlinger af tilladelser til bygge- og anlægsprojekter. Der skal ved 
lokalplanlægning fastlægges retningslinjer for: Forbud mod oplag af 
pesticider, olie og kemikalier samt håndtering af overflade- og spildevand.

Min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

33

Maks. antal etager

 

Lettere industri og 
håndværk

10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.E03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Planlægges ved lokalplanlægning

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Grundvandsbeskyttelse skal indgå i fremtidige lokalplanlægning eller 
behandlinger af tilladelser til bygge- og anlægsprojekter. Der skal ved 
lokalplanlægning fastlægges retningslinjer for: Forbud mod oplag af 
pesticider, olie og kemikalier samt håndtering af overflade- og spildevand.

Min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Tungere industri
10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.O01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Skole

Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes.

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

1,5

Maks. antal etager

 

Uddannelsesinstitutioner
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.O02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ældreboliger, beskyttede boliger.

Fastlægges ved lokalplanlægning med udgangspunkt i at 
ca. 10% af det samlede areal anvendes til større 
sammenhængende fællesarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og min. 1,5 p-plads pr. bolig ved 
tæt lav og etagebyggeri, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

Tæt-lav bebyggelse
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.R01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Grønt område

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

Nærrekreativt område
3,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.01.R02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Rekreativt grønt område
3,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Blandet bolig og erhverv

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.02.BL01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav, min. 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt 
lav, min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal med mindre andet fastlægges 
ved lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

1,5

Maks. antal etager

 

Landsbyområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.02.E01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Der skal reserveres areal til vejforbindelse syd om 
erhvervsområdet.

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

Grundstørrelse: Min. 2.500m2.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

Maks. antal etager

 

Virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav

12Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.03.B01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Jordbrugsparceller

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og min. 1,5 p-plads pr. bolig ved 
tæt lav og etagebyggeri, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1,5

Maks. antal etager

 

Boligområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Blandet bolig og erhverv

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.03.BL01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav, min. 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt 
lav, min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal med mindre andet fastlægges 
ved lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

1,5

Maks. antal etager

 

Landsbyområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Blandet bolig og erhverv

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.04.BL01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig for åben lav, min. 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt 
lav, min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal med mindre andet fastlægges 
ved lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

1,5

Maks. antal etager

 

Landsbyområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.10.E01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Foderstof

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Ved planlægning for arealet, skal der indarbejdes bestemmelser, der 
mindsker sandsynligheden for grundvandsforurening.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Udlagt til udvidelse af eksisterende foderstofvirksomhed

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

Maks. antal etager

Tungere erhverv for virksomheder med tilknytning til 
jordbrugserhverv samt tekniske anlæg

Erhvervsområde
30Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.10.R01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Skydebane

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

Støjende fritidsanlæg
3,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Tekniske anlæg og Trafik anlæg

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

25.10.T01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Antal vindmøller: 10 vindmøller, skal opstilles samtidigt. 
Totalhøjde: Max. 149,9 m. Ved planlægning af vindmøller 
skal der overholdes en respektafstand af mindst 50m fra 
vindmøllernes fundament til 150kV-kablet til 
vindmølleparken Horns Rev 2.

Alternativt etableres jordingsanlæg, som skal aftales med 
ledningsejer. Møller opføres med ens konstruktion, 
materialer, farve samt omdrejningsretning. Møllerne skal 
stå i en ret eller buet linje med tilnærmelsesvis lige stor 
afstand mellem møllerne.

Inden for området må der etableres beplantning, når det 
sker uden for de beskyttede naturtyper og i øvrigt er 
hensigtsmæssig for landbrugsdriften.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Adgang til området skal ske fra Vardevej, Vestervangvej, Ulvemosevej og 
Møgelbjergvej

 

 

Der skal i VVM-redegørelsen tages særligt stilling til den visuelle 
påvirkning af de værdifulde landskaber. Eventuelle fremtidige 
naturgenopretningsprojekter må ikke forhindres.

§3-beskyttet natur må ikke påvirkes negativt - hverken ved opstilling 
eller drift af vindmøller. Fredede fortidsminder må ikke beskadiges - 
hverken ved opstilling eller drift af vindmøllerne. Området må anvendes 
til landbrugs- og skovformål.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

Der må ikke gives tilladelse til ny støjfølsom anvendelse 
inden for rammeområde 25.10.T01. Nettilslutning skal ske 
via jordkabler. Den enkelte vindmølle skal have en effekt 
på min. 3,3 MW.

Vindmølleanlæg
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 79 94 68 00 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk


