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By, landdistrikt og 

sogn 
2012 2016 2020 

Udvik-

ling 

Henne Stationsby 200 210 203 3 

Henne  

Landdistrikt 
636 654 629 -7 

Henne sogn 836 864 832 -4 
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Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Blandet bolig og erhverv

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.01.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

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.

Kystnærhedszone

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

45

1,5

8,5
Lettere industri og 
håndværk

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

07.01.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. 50 m2 etageareal med mindre andet fastsættes i 
lokalplanlægningen.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

1,5

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

07.01.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

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

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

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.01.R01

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250 m2.

 

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

Maks. antal etager

 

Idrætsanlæg
6Maks. 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

07.01.T01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Regnvandsbassin og lignende grønne anlæg.

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

 

 

 

Spildevands-, regnvands- 
og klimaanlæg

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 35

6,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.02.C01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Pensionatvirksomhed, hotel, ejerlejligheder, restaurant, 
butikker, og liberale erhverv med tilhørende bolig for 
ejer/bestyrer o. lign. samt lignende formål, der naturligt 
tilhører området.

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.

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 07.02.C01 og 
07.02.C02 må ikke overstige 6.000m2. Bruttoetagearealet for den 
enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for dagligvarebutik og 2.000m2 
for udvalgsvarebutik.

Feriecenter

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

35

Maks. antal etager

 

Bymidte
6,5Maks. 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

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.02.C02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Butikker, liberale erhverv, restauranter, vandrerhjem, 
mindre værksteder med tilhørende udsalg, bolig for 
ejer/bestyrer.

For delområde 1 i lokalplan 54 gælder max. 
bebyggelsesprocent på 70% for området under et.

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

 

Samlet bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 07.02.C01 og 
07.01.C02 må ikke overstige 6.000m2. Bruttoetagearealet for den 
enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for dagligvarebutikker og 
2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

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

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.02.R01

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
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

07.02.R02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Rekreative faciliteter, som kan være med til at servicere 
strandgæsterne året rundt.

Servicefaciliteter til strandgæster som p-plads og veje, 
samt servicefaciliteter som restaurant, cafe, isbod, kiosk, 
toiletter, bruser, omklædningsrum og opbevaring af 
redskaber til aktivering af området. Bebyggelsen må ikke 
overstige 360m2.

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.

 

Arealet uden for den til enhver tid gældende og tinglyste klitfredningslinie 
skal friholdes helt for bebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses det 
omkringliggende klitlandskab.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Oplevelsesøkonomisk 
center

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

07.02.R03

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Naturområde

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

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
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

07.02.R04

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Feriecenter, hotel- og pensionatvirksomhed, individuelle 
ferieboliger. Bebyggelseshøjden må ikke overstige koten 
for eksisterende 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.

Kystnærhedszone.

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

35

1,5

Maks. antal etager

 

Feriecenter
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 35

6,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.02.R05

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Badehotel og ferielejligheder

 

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.

 

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

35

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Feriecenter
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 30

8,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.02.R06

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

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. campingenhed, med mindre andet fastsættes ved
lokalplanlægningen.

Kystnærhedszone

 

 

Campingplads

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

Feriecenter
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

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.02.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. Max. 
højde kan være 6,5m, hvis der i forvejen findes højere 
bebyggelse på ejendommen.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Området er helt eller 
delvist beliggende indenfor klitfredningszone og/eller 
strandbeskyttelseslinje.

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 1.500m2, dog kan tinglyste 
deklarationer evt. danne grundlag for udstykninger under 1.500m2.

Max. bebyggelseshøjden er 5 meter, dog 6,5 meter, hvis der i forvejen 
findes højere bebyggelse på ejendommen. Er bygningen 6,5 meter 
tillades 1 etage med udnyttet tagetage.

Arealet uden for den til enhver tid gældende og tinglyste klitfredningslinie 
friholdes for bebyggelse. 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 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

07.02.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. Max. 
højde kan være 6,5m, hvis der i forvejen findes højere 
bebyggelse på ejendommen.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Individuelle ferieboliger.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Minimum grundstørrelse 1.500m2, dog kan tinglyste deklarationer evt. 
danne grundlag for udstykninger under 1.500m2.

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.

Max. bebyggelseshøjden er 5 meter, dog 6,5 meter, hvis der i forvejen 
findes højere bebyggelse på ejendommen. Er bygningen 6,5 meter 
tillades 1 etage med udnyttet tagetage.

Arealet uden for den til enhver tid gældende og tinglyste klitfredningslinie 
friholdes for bebyggelse.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1

Maks. antal etager

Hvis ikke andet er fastsat i 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

Tekniske anlæg og Trafik anlæg

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.02.T01

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

 

 

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Trafikanlæg
Maks. 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

07.02.T02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

 

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

 

Trafikanlæg
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

07.03.R01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Max. bebyggelsesprocent fastlægges ved lokalplan

 

 

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

1,5

Maks. antal etager

 

Golfbaner
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

07.03.R02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Naturområde

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

Nærrekreativt område
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

07.03.R03

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Naturområde

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

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

07.03.R04

Sommerhusområde og 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.

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
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

07.03.R05

Sommerhusområde og 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

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 20

6,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.03.R06

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bed and Breakfast

Butik på max. 50m2 til salg af lokale varer.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 2 p-pladser pr. bolig med mindre andet fastsættes i 
lokalplanlægningen.

Kystnærhedszone.

Minimum grundstørrelse 1500m2

Eksisterende bevaringsværdigt hus bevares og vedligeholdes under 
hensyn til bebyggelsens helhedspræg og med respekt for husets 
oprindelige udtryk og udgangspunkt i husets oprindelige materialer og 
konstruktion.

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

20

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Feriecenter
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

07.03.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. Max. 
højde kan være 6,5m, hvis der i forvejen findes højere 
bebyggelse på ejendommen.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Minimum grundstørrelse 1.500m2, eksklusiv vej- og stiarealer, dog kan 
tinglyste deklarationer evt. danne grundlag for udstykninger under 
1.500m2.

Min. 2 p-pladser pr. bolig med mindre andet fastsættes i 
lokalplanlægningen.

Kystnærhedszone

Max. bebyggelseshøjden er 5 meter, dog 6,5 meter, hvis der i forvejen 
findes højere bebyggelse på ejendommen. Er bygningen 6,5 meter 
tillades 1 etage med udnyttet tagetage.

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 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

07.03.S03

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Området fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

En mindre del af området ligger indenfor Forsvarsministeriets 
støjkonsekvensområde. Der må maksimalt opføres 8 boligenheder 
indenfor dette delområde.

 

Kystnærhedszone

Minimum grundstørrelse er 1200m2 eksklusive vej- og stiarealer, men 
med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1500m2 eksklusive vej- og 
stiareal. Minimum grundstørrelse er 1500 m² eksklusive vej- og stiarealer 
indenfor Forsvarsministeriets støjkonsekvensområde.

Ved lokalplanlægning skal det sikres, at der skabes et spændende og 
attraktivt sommerhusområde med indbydende grønne områder og 
afvekslende vej- og stiforløb.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1

Maks. antal etager

 

Sommerhusområde
5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

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

07.03.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

 

 

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Veje
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.04.B01

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.

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

07.04.B02

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.

 

 

 

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

Blandet bolig og erhverv

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.04.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.

 

 

Grundstørrelse: Parcelstørrelse og - afgrænsning skal tilpasses den 
eksisterende landsbys bebyggelsesstruktur.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

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

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.04.O01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Skole

 

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

2,5

Maks. antal etager

 

Uddannelsesinstitutioner
10Maks. 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

07.05.BL01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ny bebyggelse skal tilpasses områdets oprindelige 
bebyggelseskarakter og arkitektur.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

En mindre del af området ligger indenfor Natura 2000 planen.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

 

Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyntagen til 
landsbymiljøet, med respekt for husets oprindelige udtryk og med 
udgangspunkt i husets oprindelige materialer og konstruktion.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

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

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

07.10.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 i 
lokalplan.

 

Den fremtidige lokalplan skal indeholde bestemmelser, der sikrer 
beskyttede naturtyper og relevante dyre- og plantearter, herunder også 
dyr og planters spredningsmuligheder langs områdets østlige grænser.

§3-beskyttede moser og heder i den østlige del af området. Eventuelle 
bilag IV-arter i form af odder, spidssnudet frø og birkemus.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Campingplads
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

07.10.R02

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Lille dyrehave med minigolf, legeplads og kiosk

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Planlægges ved lokalplanlægning

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

5

Maks. antal etager

 

Nærrekreativt område
6Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

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

07.10.T01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Containerplads

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Kystnærhedszone.

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager

 

Deponeringsanlæg
5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

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

07.10.T02

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Kabelstation med tilhørende anlæg, skal placeres og 
udformes under hensyn til landskabet i Blåbjerg 
Klitplantage. Tilkørselsveje skal henligge som jord eller 
grusveje i overensstemmelse med de øvrige skovveje i 
klitplantagen.

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.

 

Der må kun etableres bebyggelse nødvendig for kabelstationens drift.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

Maks. antal etager

 

Tekniske anlæg
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

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

07.10.T03

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

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.

 

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

Maks. antal etager

 

Rensningsanlæg
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af
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