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Kortet viser med rød farve bymidteafgrænsningen i Blåvand .
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Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.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.

Kystnærhedszone

 

Området er helt eller delvist beliggende indenfor klitfredningszone 
og/eller strandbeskyttelseslinie.

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

05.01.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.

Kystnærhedszone

 

 

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

05.01.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

 

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

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

05.01.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.

Kystnærhedszone.

 

 

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

05.01.B05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Bebyggelsen skal indpasses i naturen som fritlæggende 
boliger i landskabet med beplantning.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Vej- og stisystem skal 
udformes med henblik på størst mulig sikkerhed og rolig 
færdsel i området. Adgangsveje skal udformes og 
placeres til mindst mulig gene for omkringliggende 
boliger.

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.

Kystnærhedszone

 

Bebyggelse og anlæg skal placeres på en måde, så naturarealer 
respekteres i videst muligt omfang.

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

Blandet bolig og erhverv

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.BL01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ny bebyggelse skal tilpasses områdets oprindelige 
bebyggelseskarakter og arkitektur. Ny bebyggelse skal 
opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Området skal friholdes for høj beplantning, der forhindrer 
kigget mellem Tane Hedevej og naturarealerne mod syd.

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.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

Max. bebyggelsesprocent fastlægges ved lokalplanlægning.

Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyntagen til 
landsbymiljøet, med respekt for husets oprindelige udtryk og med 
udgangspunkt i husets oprindelige materialer og konstruktion. Der må 
ikke etableres bebyggelse i beskyttede naturtyper.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1,5

Maks. antal etager

 

Landsbyområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

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

05.01.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål for 
rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 må ikke 
overstige 28.000m2. Bruttoetagearealet for den enkelte 
butik må ikke overstige 3.500m2 for dagligvarebutik og 
2.000m2 for udvalgsvarebutik.

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

 

For butikker blandet med boliger gælder max. bebyggelsesprocent på 
45% for den enkelte ejendom. Minimum grundstørrelse i rammeområdet 
er 700m2.

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
Bymidte

Maks. antal etager 1,5

Der stilles ikke krav om blandet funktion af erhverv og 
bolig på den enkelte ejendom.

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.C02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål for 
rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 må ikke 
overstige 28.000m2. Bruttoetagearealet for den enkelte 
butik må ikke overstige 3.500m2 for dagligvarebutik og 
3.000m2 for udvalgsvarebutik.

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

Kystnærhedszone

Området er helt eller delvis beliggende indenfor klitfredningszone og/eller 
strandbeskyttelseslinie.

For butikker blandet med boliger gælder max. bebyggelsesprocent på 
45% for den enkelte ejendom. Minimum grundstørrelse i rammeområdet 
er 700m2.

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
Bymidte

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.C03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål for 
rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 må ikke 
overstige 28.000m2. Bruttoetagearealet for den enkelte 
butik må ikke overstige 3.500m2 for dagligvarebutik og 
3.000m2 for udvalgsvarebutik.

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

Kystnærhedszone

 

For butikker blandet med boliger gælder max. bebyggelsesprocent på 
45% for den enkelte ejendom. Minimum grundstørrelse i rammeområdet 
er 700m2.

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
Bymidte

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.C04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål for 
rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 må ikke 
overstige 28.000m2. Bruttoetagearealet for den enkelte 
butik må ikke overstige 3.500m2 for dagligvarebutik og 
3.000m2 for udvalgsvarebutik.

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

 

For butikker blandet med boliger gælder max. bebyggelsesprocent på 
45% for den enkelte ejendom. Minimum grundstørrelse i rammeområdet 
er 700m2.

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
Bymidte

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.C05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål for 
rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 må ikke 
overstige 28.000m2. Bruttoetagearealet for den enkelte 
butik må ikke overstige 3.500m2 for dagligvarebutik og 
3.000m2 for udvalgsvarebutik.

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

Kystnærhedszone

 

For butikker blandet med boliger gælder max. bebyggelsesprocent på 
45% for den enkelte ejendom. Minimum grundstørrelse i rammeområdet 
er 700m2.

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
Bymidte

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.C06

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Hotel, motel, wellness e.l. former for turist og 
serviceerhverv. Boliger i form af parcelhuse, rækkehuse, 
klyngehuse o.l.

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

Kystnærhedszone.

 

Der må ikke etableres butikker inden for området.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

50

8,5
Kontor- og serviceerhverv

Maks. antal etager

 

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.C07

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Parcelhuse, rækkehuse, klyngehuse samt feriecenter e.l. 
former for turist- og serviceerhverv.

Vej- og stisystem skal udformes med henblik på størst 
mulig sikkerhed og rolig færdsel i området. Adgangsveje 
skal udformes og placeres til mindst mulig gene for 
omkringliggende boliger.

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.

Kystnærhedszone

Ved lokalplanlægning skal området disponeres så der sikres et markant 
grønt bælte, i nord- og sydgående retning gennem området

Der må ikke etableres butikker. Bebyggelse og anlæg skal placeres på en 
måde, så naturarealer  respekteres i videst muligt omfang.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

50

8,5
Feriecenter

Maks. antal etager

 

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.C08

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Hotel, motel, wellness e.l. former for turist og 
serviceerhverv. Boliger i form af parcelhuse, rækkehuse, 
klyngehuse o.l.

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. 50 m2 erhvervsareal, 
med mindre andet fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

 

Der må ikke etableres butikker indenfor området.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

50

8,5
Bymidte

Maks. antal etager

 

Åben-lav bebyggelse
30Maks. 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

05.01.E01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Servicebygninger til feriehusudlejning, nøgleudlevering og 
lagerbygninger til servicering af udlejningshuse samt 
tilhørende parkeringsplads.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal med mindre andet fastsættes i 
lokalplanlægningen.

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

 

Erhvervsområde
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.O01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Oksby Kirke og lokalmuseum.

For museet gælder at opholdsarealer 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.

Kystnærhedszone

 

 

Kirker og kirkegårde

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Kulturelle institutioner
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.R01

Sommerhusområde

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.

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

20

1,5

Maks. antal etager

 

Feriecenter
6,5Maks. 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

05.01.R02

Sommerhusområde

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.

 

Området er helt eller delvist beliggende indenfor klitfredningszone 
og/eller strandbeskyttelse.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
6,5Maks. 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

05.01.R03

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Bebyggelse til kollektiv ferieform, som campingplads med 
tilhørende faciliteter.

 

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.

 

Kystnærhedszone.

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 50

8,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.R04

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Området må anvendes til kollektive ferieformer i form af 
enten hotel, motel, feriecenter eller camping.

Hovedparten af byggeriet skal have en bygningshøjde på 
mindre end 8,5m,
men der gives mulighed for, at der kan opføres én 
bygning på maks. 500m2 i
grundplan med en højde på op til 12m.

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.

Fastlægges ved lokalplanlægning

Kystnærhedszone.

 

Området er delvist beliggende indenfor klitfredningszone og den 
fremtidige bebyggelse skal placeres udenfor klitfredningszonen.

Campingplads

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Feriecenter
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.R05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Hotellejligheder og feriehusbebyggelse.

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.

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

Feriecenter
6,5Maks. 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

05.01.R06

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelse til kollektiv ferieform som hotel og wellness 
med tilhørende turistfaciliteter.

Hotellets turistfaciliteter kan for et grundareal på maks. 
400 m2 opføres med bygningshøjde på op til 10 meter. 
Hotellets turistfaciliteter skal placeres i den østlige del af 
området.

 

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

Kystnærhedszone.

En lokalplan for området skal redegøre for etablereing af parkeringsareal 
med minimum 354 parkeringspladser, hvoraf ca. 100 går til hotellet og de 
resterende parkeringspladser er til offentlig brug.

Offentlighedens adgang til passage igennem området sikres.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

2

Maks. antal etager

 

Feriecenter
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

05.01.R07

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.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone.

 

Der skal ved planlægning for området tages særligt hensyn til eventuelle 
spredningskorridorer og den visuelle påvirkning på omgivelserne.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Nærrekreativt område
Maks. 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

05.01.R08

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Dyrepark/ZOO

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.

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

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

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

05.01.R09

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Turistattraktion, minigolf.

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal med mindre andet fastsættes i 
lokalplanlægningen.

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

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

6,5Maks. 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

05.01.R10

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Området skal friholdes for bebyggelse. 
Tilgængelighedsfremmende tiltag som gangbroer e.l. kan 
tillades, under hensyntagen til naturbeskyttelse.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

Kystnærhedszone.

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Nærrekreativt område
Maks. 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

05.01.R11

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Bebyggelse til kollektiv ferieform, som feriecenter med 
tilhørende turistfaciliteter. I tilknytning til feriecenterets 
turistfaciliteter kan mindre aktivitetsenheder, der samlet 
ikke overstiger en grundflade på 20 m2, opføres i en 
højde op til 12 meter.

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. 1,5 p-pladser pr. bolig og min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, 
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

50

Maks. antal etager

 

Feriecenter
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 5

5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.R13

Sommerhusområde og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelse til restaurant, butik, udlejning af sportsudstyr 
og ligninde, tagterasse, boardwalk og vandlegeplads.

Bebyggelsens etageareal må ikke overstige 2.500 m2 
eksklusiv tagterasse og boardwalk. Nye bygninger skal 
indpasse kystlandskabet.

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 påvirkning ved/af landskabet, oversvømmelse, kystbeskyttelse, 
spildevand og støj. Der må ikke foretages beplantning udover 
reetablering af klit mv.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone og klitfredningslinje.

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.

Forsøgsprojekt som en del af Erhvervsministeriets forsøgsordning for 
udvikling af kyst- og naturisme i Danmark med dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven §8 klitfredede arealer og planlovens §5 
kystnærhedszonen.

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

5

2

Maks. antal etager 2

 

Oplevelsesøkonomisk 
center

5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.S01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
+/- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn, og c) skal 
bebyggelsens tagmaterialer fremstå i naturmaterialets 
farve, sort rød (defineret med NSC-farvekode 3050 Y60R, 
4040 Y70R eller 3040 Y70R).

Tagmaterialet skal være mat, ikke reflekterende og uden 
synlig overfladebehandling. Glansværdien skal være 
under 10, testet efter ISO 2913 metoden fra 1994.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges til fælles opholdsareal, 
hvorved mindste grundstørrelse kan nedsættes med det 
areal, der udlægges som opholdsareal.

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

Minimum grundstørrelse 1500m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Området er helt eller delvis beliggende indenfor klitfredningszone og/eller 
strandbeskyttelseslinie. Til forsyning og betjening af lokalområdet kan 
den enkelte ejendom udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering 
eller lignende.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1,5

Maks. antal etager

Hvis ikke andet er fastsat i en gældende deklaration eller 
fastsættes ved lokalplanlægning: a) Skal terrasser og 
pavilloner etableres i direkte tilknytning til det enkelte 
sommerhus i niveau med terræn, og må ikke placeres 
højere end husets sokkelhøjde.

Sommerhusområde
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.S02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
+/- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn, og c) skal 
bebyggelsens tagmaterialer fremstå i naturmaterialets 
farve, sort rød (defineret med NSC-farvekode 3050 Y60R, 
4040 Y70R eller 3040 Y70R).

Tagmaterialet skal være mat, ikke reflekterende og uden 
synlig overfladebehandling. Glansværdien skal være 
under 10, testet efter ISO 2913 metoden fra 1994. Typisk 
fritliggende huse på private grunde, men kan være
gruppebebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges til fælles opholdsareal, 
hvorved mindste grundstørrelse kan nedsættes med det 
areal, der udlægges som opholdsareal.

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.

Kystnærhedszone

Minimum grundstørrelse 1500m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Området er helt eller delvis beliggende indenfor klitfredningszone og/eller 
strandbeskyttelseslinie. Til forsyning og betjening af lokalområdet kan 
den enkelte ejendom udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering 
eller lignende.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1,5

Maks. antal etager

Hvis ikke andet er fastsat i en gældende deklaration eller 
fastsættes ved lokalplanlægning: a) Skal terrasser og 
pavilloner etableres i direkte tilknytning til det enkelte 
sommerhus i niveau med terræn, og må ikke placeres 
højere end husets sokkelhøjde.

Sommerhusområde
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.S03

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
+/- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn, og c) skal 
bebyggelsens tagmaterialer fremstå i naturmaterialets 
farve, sort rød (defineret med NSC-farvekode 3050 Y60R, 
4040 Y70R eller 3040 Y70R).

Tagmaterialet skal være mat, ikke reflekterende og uden 
synlig overfladebehandling. Glansværdien skal være 
under 10, testet efter ISO 2913 metoden fra 1994. Typisk 
fritliggende huse på private grunde, men kan være
gruppebebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges til fælles opholdsareal, 
hvorved mindste grundstørrelse kan nedsættes med det 
areal, der udlægges som opholdsareal.

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

Minimum grundstørrelse 1500m2 eksklusiv klitfredede arealer amt vej- 
og stiraealer.

Området er helt eller delvis beliggende indenfor klitfredningszone og/eller 
strandbeskyttelseslinie. Til forsyning og betjening af lokalområdet kan 
den enkelte ejendom udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering 
eller lignende.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1,5

Maks. antal etager

Hvis ikke andet er fastsat i en gældende deklaration eller 
fastsættes ved lokalplanlægning: a) Skal terrasser og 
pavilloner etableres i direkte tilknytning til det enkelte 
sommerhus i niveau med terræn, og må ikke placeres 
højere end husets sokkelhøjde.

Sommerhusområde
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.S04

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Parkering, servicebygninger, servicefaciliteter.

 

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

Kystnærhedszone

 

I tilknytning til feriecentrets turistfaciliteter kan mindre aktivitetsenheder, 
der samlet ikke overstiger en grundflade på 20m2, opføres i en højde på 
op til 12 meter.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.01.S06

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Parkeringsareal.

 

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.

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Parkering
3,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

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

05.02.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 
05.02.C01 må ikke overstige 5.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke 
overstige 3.500m2 for dagligvarebutik og 2.000m2 for 
udvalgsvarebutik.

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

Kystnærhedszone

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

50

2

8,5
Bymidte

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 40

6,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.02.C02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Fritliggende ferieboliger

For sommerhuse gælder max. bebyggelsesprocent på 
15% for den enkelte ejendom. Samlet bruttoetageareal til 
butiksformål i rammeområde 05.02.C02 må ikke overstige 
1.500m2.  Bruttoetagearealet for den enkelte butik må 
ikke overstige 500m2.

50% af etagearealet til hoteller, pensionater, 
ferielejligheder og lignende. 15% af etagearealet til anden 
erhvervsbebyggelse.

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

 

Ved blandet bolig og erhverv gælder minimum grundstørrelse på 700m2 
eksklusiv vej og stiareal. For sommerhuse gælder minimum 
grundstørrelse på 2.000m2 eksklusiv vej og stiarealer.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

35

1,5

6,5
Bymidte

Maks. antal etager 1,5

 

Åben-lav bebyggelse
6,5Maks. 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

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.02.R01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplan og campingreglementet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. campingenhed, med mindre andet fastsættes ved 
lokalplanlægningen.

Kystnærhedszone

 

Området er helt eller delvist beliggende indenfor klitfredningszone 
og/eller strandbeskyttelseslinie.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
6,5Maks. 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

05.02.R02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplan og campingreglementet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. campingenhed, med mindre andet fastsættes ved 
lokalplanlægningen.

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
6,5Maks. 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

05.02.R03

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplan og campingreglementet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1 p-plads pr. campingenhed, med mindre andet fastsættes ved 
lokalplanlægningen.

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 15

6,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.02.R04

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Feriehusbebyggelse, sommerhuse, svømmehal.

Ved sommerhuse gælder max. bebyggelsesprocent på 
15% for den enkelte ejendom. Feriehusbebyggelse, 
sommerhuse, svømmehal.

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

 

 

Sommerhusområde

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

25

1

Maks. antal etager 1

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.02.S01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
+/- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn, og c) skal 
bebyggelsens tagmaterialer fremstå i naturmaterialets 
farve, sort rød (defineret med NSC-farvekode 3050 Y60R, 
4040 Y70R eller 3040 Y70R).

Tagmaterialet skal være mat, ikke reflekterende og uden 
synlig overfladebehandling. Glansværdien skal være 
under 10, testet efter ISO 2913 metoden fra 1994. Typisk 
fritliggende huse på private grunde, men kan også være 
gruppebebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges til fælles opholdsareal, 
hvorved mindste grundstørrelse kan nedsættes med det 
areal, der udlægges som opholdsareal.

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.

Kystnærhedszone

Minimum grundstørrelse 2000m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Området er helt eller delvist beliggende indenfor klitfredningszone 
og/eller strandbeskyttelseslinie. Til forsyning og betjening af lokalområdet 
kan den enkelte ejendom udnyttes til transformerstation, vej, sti, 
parkering eller lignende.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1,5

Maks. antal etager

Hvis ikke andet er fastsat i en gældende deklaration eller 
fastsættes ved lokalplanlægning: a) Skal terrasser og 
pavilloner etableres i direkte tilknytning til det enkelte 
sommerhus i niveau med terræn, og må ikke placeres 
højere end husets sokkelhøjde.

Sommerhusområde
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.02.S02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
+/- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn, og c) skal 
bebyggelsens tagmaterialer fremstå i naturmaterialets 
farve, sort rød (defineret med NSC-farvekode 3050 Y60R, 
4040 Y70R eller 3040 Y70R).

Tagmaterialet skal være mat, ikke reflekterende og uden 
synlig overfladebehandling. Glansværdien skal være 
under 10, testet efter ISO 2913 metoden fra 1994. Typisk 
fritliggende huse på private grunde, men kan også være 
gruppebebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges til fælles opholdsareal, 
hvorved mindste grundstørrelse kan nedsættes med det 
areal, der udlægges som opholdsareal.

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.

Kystnærhedszone

Minimum grundstørrelse 1500m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Til forsyning og betjening af lokalområdet kan den enkelte ejendom 
udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering eller lignende.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1

Maks. antal etager

Hvis ikke andet er fastsat i en gældende deklaration eller 
fastsættes ved lokalplanlægning: a) Skal terrasser og 
pavilloner etableres i direkte tilknytning til det enkelte 
sommerhus i niveau med terræn, og må ikke placeres 
højere end husets sokkelhøjde.

Sommerhusområde
5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

05.03.S01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end  
0,25 m i forhold til eksisterende terræn, og c) skal 
bebyggelsens tagmaterialer fremstå i naturmaterialets 
farve, sort rød (defineret med NSC-farvekode 3050 Y60R, 
4040 Y70R eller 3040 Y70R).

Tagmaterialet skal være mat, ikke reflekterende og uden 
synlig overfladebehandling. Glansværdien skal være 
under 10, testet efter ISO 2913 metoden fra 1994. Typisk 
fritliggende huse på private grunde, men kan også være 
gruppebebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges til fælles opholdsareal, 
hvorved mindste grundstørrelse kan nedsættes med det 
areal, der udlægges som opholdsareal.

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

Minimum grundstørrelse 1500m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Til forsyning og betjening af lokalområdet kan den enkelte ejendom 
udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering eller lignende.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1,5

Maks. antal etager

Hvis ikke andet er fastsat i en gældende deklaration eller 
fastsættes ved lokalplanlægning: a) Skal terrasser og 
pavilloner etableres i direkte tilknytning til det enkelte 
sommerhus i niveau med terræn, og må ikke placeres 
højere end husets sokkelhøjde.

Sommerhusområde
6,5Maks. 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

05.10.O01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Det samlede etageareal må maksimalt være 3.500m2 
inkl. arealer under terræn. Bebyggelsen skal indpasses i 
terrænet.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Der må ikke foretages 
beplantning udover reetablering efter etablering af 
museumsbygning mv.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

Intet punkt af ydervægge eller tagflader må overstige højden af den 
eksisterende Tirpitz-bunker. Der må dog placeres en "glaskanon" i original 
dimension på den eksisterende bunker.

Nye bygninger skal indpasses i kystlandskabet. Området er desuden 
klitfredet.

Kulturelle institutioner

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Offentlige formål
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af
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