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By, landdistrikt og 

sogn 
2012 2016 2020 

Udvikling 

+/- 

Alslev by 1174 1239 1272 +98 

Alslev landdistrikt 405 403 371 -34 

Alslev sogn 1579 1642 1643 +64 

http://www.alslev.dk/vandreture/


 

  

  

 



 



 





 

 





 



 

 

 



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.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

Inden for området må der først udbygges, når det kan påvises eller 
sandsynliggøres, at området ikke er oversvømmelsestruet eller at 
oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

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.

Kystnærhedszone

Områdets bevaringsværdige bygningerne skal sikres ved 
lokalplanlægning.

Alslev Præstegård er udpeget som bevaringsværdig. Gården bevares og 
vedligeholdes med respekt for husets oprindelige udtryk, materialer og 
konstruktion. Gårdmiljøet inkl. haven skal friholdes for byggeri, der ikke 
er foreneligt med bevaringsinteresserne.

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

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.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

Inden for området må der først udbygges, når det kan påvises eller 
sandsynliggøres, at området ikke er oversvømmelsestruet eller at 
oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

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

02.01.B03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

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

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Inden for området må der først udbygges, når det kan påvises eller 
sandsynliggøres, at området ikke er oversvømmelsestruet eller at 
oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

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

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.B04

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

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.B05

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

02.01.B06

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

7,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.B07

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Se lokalplan 02.01.L01 for nærmere oplysninger om max. 
bebyggelsesprocent, som varierer i rammeområdet.

Min. 20% af området anvendes til større 
sammenhængende opholdsarealer.

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.

 

 

De eksisterende egetræer i den Ã¸stlige del af det øst/vestgående 
læbælte i området skal bevares.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2,5

Maks. antal etager 2,5

 

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 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.B08

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

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 for 
tæt-lav 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

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

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.B09

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Fritliggende bebyggelse.

 

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

2

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

02.01.C01

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. 1,5 p-pladser pr. bolig og min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, 
med mindre andet fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 02.01.C01 må ikke 
overstige 3.000m2. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik 
må ikke overstige 1.200m2. Bruttoetagearealet for den enkelte 
udvalgsvarevarebutik må ikke overstige 1.000m2.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

45

2

8,5
Lokalcenter

Maks. antal etager 2

 

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

02.01.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. 100 m2 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

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

02.01.E02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning. Området skal ved 
beplantning og hegning gives et grønt præg.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Inden for området må der først udbygges, når det kan påvises eller 
sandsynliggøres, at området ikke er oversvømmelsestruet eller at 
oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

Min. 1 p-plads pr. 100 m2 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

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

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.O01

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Området friholdes for anden bebyggelse end den til 
kirkens drift nødvendige.

Ny bebyggelse skal i sin helhed harmonere med den 
omkringliggende bebyggelse

 

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.

Kystnærhedszone

 

Almindelige kirkefredningsregler

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Kirker og kirkegårde
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

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

02.01.O02

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Skole og idrætsplads. Ny bebyggelse skal tilpasses den 
eksisterende bebyggelse

Min. 50% af områdets grundareal, med mindre andet er 
fastsat i lokalplan

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

45

2

Maks. antal etager

 

Uddannelsesinstitutioner
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 45

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.O03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 50% af områdets grundareal, med mindre andet er 
fastsat i lokalplan

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.

 

 

 

Døgninstitution

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

Maks. antal etager

 

Daginstitution
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

02.01.O04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Institutionsbebyggelsen skal placeres, så den så vidt 
muligt skærmer den eksisterende bebyggelse mod vest 
og syd mod støj. Udearealerne udføres ligeledes, så de så 
vidt muligt tager hensyn til støjpåvirkningen af naboerne

Min. 50% af områdets grundareal, med mindre andet er 
fastsat i lokalplan

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

 

Daginstitution
8,5Maks. 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

02.01.R01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Skov

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

 

Nærrekreativt område
8,5Maks. 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

02.01.R02

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Inden for området må der først udbygges, når det kan påvises eller 
sandsynliggøres, at området ikke er oversvømmelsestruet eller at 
oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

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

10

2

Maks. antal etager

 

Idrætsanlæg
8,5Maks. 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

02.01.R03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Rekreativt grønt område, Ålegrøften og kælkebakke.

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

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

8,5Maks. 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

02.01.T01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Inden for området må der først udbygges, når det kan påvises eller 
sandsynliggøres, at området ikke er oversvømmelsestruet eller at 
oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

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

 

Rensningsanlæg
8,5Maks. 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

02.10.B01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Jordbrugsparceller

 

Fastlæges ved lokalplanlæning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Inden for området må der først udbygges, når det kan påvises eller 
sandsynliggøres, at området ikke er oversvømmelsestruet eller at 
oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

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.

Kystnærhedszone

 

 

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

02.10.BL01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Områdets anvendelse fastlæges til blandet bolig og 
erhverv som landbrug og lignende. Overflødiggjorte 
landbrugsbygninger kan bruges til andet erhvervsformål 
af håndværksmæssig karakter, udlejning i 
overensstemmelse med landzonebestemmelserne.

Damsmarksgård er udpeget som bevaringsværdig. 
Stuehuset bevares og vedligeholdes med respekt for 
husets oprindelige udtryk, materialer og konstruktion. 
Gårdmiljø¸et inkl. haven skal friholdes for byggeri, der 
ikke er foreneligt med bevaringsinteress

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

 

Områdets bevaringsværdige bygninger skal sikres ved lokalplanlægning.

Rammeområdet skal muliggøre en bevarende lokalplan og omhandler ikke 
byudvikling.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1,5

Maks. antal etager

 

Landsbyområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 79 94 68 00 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk


