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Udvikling 

+/- 

Ho by     

Ho landdistrikt     

Ho sogn 202 186 - - 

Blåvandshuk sogn - - 659 - 

Befolkningsudviklingen i Ho Sogn. Ho sogn blev i 2016 lagt sam-

men med Mosevrå sogn og Oksby sogn. Sognene hedder herefter 

Blåvandshuk sogn.





 

 



 

 





 



 

 



Maks. bebygelsesprocent 45

6,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Samlet bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 
08.01.C01 og 08.01.C02 må ikke overstige 3.000m2.
Bruttoetagearealet for den enkelte udvalgsvarebutik må
 ikke overstige 1.000m2.

 Boliger samt butikker, mindre offentlige og private 
servicefunktioner, der ikke bryder med landsbyens 
karakter. Tillige kro, landsbykirke, forsamlingshus o.l.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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

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

Kystnærhedszone

 

Ho landsby. Området er helt eller delvist beliggende indenfor 
klitfredningszone og/eller strandbeskyttelseslinje.

Lokalcenter

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Åben-lav bebyggelse
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

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.C02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Samlet bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 
08.01.C01 og 08.01.C02 må ikke overstige 3.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke 
overstige 1.000m2.

Visuel forbindelse mod Ho Bugt.

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

30

2

Maks. antal etager

Lokalcenter
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

6,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.R01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Max. bebyggelsesprocent fastlægges ved 
lokalplanlægning.

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

Kystnærhedszone.

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

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1,5

Maks. antal etager 1,5

Golfbaner
6,5Maks. 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

08.01.R02

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Landbrugsområde med anvendelse i kortere tidsrum af 
året til markedsplads og tilhørende parkerings- og 
campingarealer, der ikke er til gene for de 
omkringliggende bolig- og sommerhusområder. Omførsel 
tillades kun i markedsperioden.

Der må ikke opføres permanent bebyggelse.

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.

Parkeringsbehovet skal kunne dækkes inden for området som helhed.

Kystnærhedszone.

 

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter
Jordbrugsområded

Maks. antal etager

 

Rekreativt grønt 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

08.01.R03

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Landbrugsområde med anvendelse i kortere tidsrum af 
året til markedsplads og tilhørende parkerings- og 
campingarealer, der ikke er til gene for de 
omkringliggende bolig- og sommerhusområder. Omførsel 
tillades kun i markedsperioden.

Friholdes for fast bebyggelse.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Parkeringsbehovet skal kunne dækkes inden for området som helhed.

Kystnærhedszone.

 

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter
Jordbrugsområded

Maks. antal etager

 

Rekreativt grønt område
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 30

7Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.R04

Landzone

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.

 

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.

Udbredelsen af Bilag IV-arter i og omkring området skal undersøges 
nærmere i forbindelse med lokalplanlægningen.

Den del af arealet der er skov, som afkaster skovbyggelinje, skal bevares 
som skov. Der skal friholdes en bufferzone på min. 10m for fast 
bebyggelse og til skovbrynet, det beskyttede dige samt hedearealet mod 
nord.

Feriecenter

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

30

1,5

7
Campingplads

Maks. antal etager 1,5

 

Publikumsorienteret 
serviceerhverv

7Maks. 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

08.01.R05

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.

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 20

7Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.R06

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Hotel, motel, feriecenter, individuelle ferieboliger samt 
tilhørende servicefaciliteter. Eksisterende åben-lav 
boligbebyggelse.

 

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.

 

 

Kontor- og serviceerhverv

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

20

7
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 30

7Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.R07

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Motel, hotel, feriecenter, tropisk vandland, individuelle 
ferieboliger samt eksisterende helårsboliger.

 

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.

 

 

Feriecenter

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 1,5

 

Kontor- og serviceerhverv
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

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.R08

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

 

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

5

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

Sommerhusområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.01.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 som 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 1.500m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Til forsyning og betjening af området kan den enkelte ejendom, helt eller 
delvist udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering eller lignende 
former for tekniske anlæg.

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

08.01.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.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges som 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 1.500m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Til forsyning og betjening af området kan den enkelte ejendom, helt eller 
delvist udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering eller lignende 
former for tekniske anlæg.

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

08.01.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.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved gruppebebyggelse 
kan dele af grundarealet udlægges som 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 1.500m2 eksklusiv klitfredede arealer samt vej- 
og stiarealer.

Til forsyning og betjening af området kan den enkelte ejendom, helt eller 
delvist udnyttes til transformerstation, vej, sti, parkering eller lignende 
former for tekniske anlæg.

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

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

08.10.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

Kommuneplanrammen ligger inden for støjkonsekvensområdet for Oksbøl 
skyde- og øvelsesterræn

Fastlægges ved lokalplanlægning

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1,5

Maks. antal etager

 

Boligområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af
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