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By, landdistrikt 

og sogn 
2012 2016 2020 Udvikling 

Nymindegab 248 231 211 -37 

Nymindegab  

Landdistrikt 
218 202 218 0 

Lønne sogn 466 433 429 -37 



 
 



 







 



 

  



 

 





 





 





Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.01.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 strandbeskyttelse.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.01.B02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ubebyggede arealer må kun anvendes til gårdsplads, 
have eller skal henligge i naturtilstand.

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

 

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

20

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

13.01.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

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

 

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 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.01.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 13.01.C01 
må ikke overstige 3.000m2. Bruttoetagearealet for den 
enkelte dagligvarebutik må ikke overstige 1.200m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte udvalgsvarevarebutik 
må ikke overstige 1.000m2.

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

Kystnærhedszone

 

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

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

30

1,5

8,5
Lokalcenter

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.01.R01

Byzone 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

1,5

Maks. antal etager

 

Campingplads
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

13.01.S01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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

Minimum grundstørrelse 1.500m2. Findes der i forvejen højere 
bebyggelse på ejendommen, tillades max. bebyggelseshøjde på 6,5 
meter.

Ubebyggede arealer må kun anvendes til gårdsplads, have eller skal 
henligge i naturtilstand. 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 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

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.02.B01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Jordbrugsparceller

 

Fastlægges ved lokalplanlægning

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

Grundstørrelse: Min. 5000 m2 - max. 9000 m2

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1,5

Maks. antal etager

 

Boligområde
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.02.R01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Legeplads

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

13.02.R02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Legeplads

 

 

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

13.02.R03

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

Naturområde

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

13.02.R04

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

13.02.R05

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

13.02.R06

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

13.02.R07

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 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

13.02.R08

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

13.02.R09

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

13.02.R10

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

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

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

13.02.R11

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Grønt område.

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

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

13.02.R12

Sommerhusområde og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Grønt område.

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

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

13.02.R13

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Grønt område.

Samlet maks. areal for bebyggelsen er 250m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

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

13.02.R14

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

Eksisterende §3 beskyttede områder skal bevares, jf. 
naturbeskyttelsesloven.

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

 

Der skal ved lokalplanlægning sikres, at området får en grøn afgrænsning 
mod det åbne land.

 

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

13.02.R15

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Ferieboliger, feriecenter, hotel- og pensionatvirksomhed 
med tilhørende fælles funktioner samt vandland.

Max. bebyggelseshøjde: 1. Feriecenter 8,5 meter, dog 
vandland op til 16 meter 2. tæt lav bolig 7 meter og 3. 
kontor og serviceerhverv 8,5 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.

 

 

Området mellem byggelinje og Vesterhavsvej friholdes for bebyggelse.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager

 

Feriecenter
7Maks. 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

13.02.S01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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

Minimum grundstørrelse 1.500m2. Er bebyggelsen på ejendommen i 
forvejen højere end 5 meter, tillades bebyggelse på 6,5 meter.

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

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

13.02.S02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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

Minimum grundstørrelse 1.500m2. Er bebyggelsen på ejendommen i 
forvejen højere end 5 meter, tillades bebyggelse på 6,5 meter.

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

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

13.02.S03

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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.

 

Er bebyggelsen på ejendommen i forvejen højere end 5 meter, tillades 
bebyggelse på 6,5 meter.

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

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

13.02.S04

Sommerhusområde og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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.

 

Der skal ved lokalplanlægning sikres, at området får en grøn afgrænsning 
mod det åbne land. Er bebyggelsen på ejendommen i forvejen højere end 
5 meter, tillades højde på 6,5 meter.

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

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

13.02.S05

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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.

 

 

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

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

13.02.S06

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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.

 

 

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

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

13.02.S07

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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. Der 
må maksimalt opføres 60 sommerhuse.

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

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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.

 

Der må maksimalt opføres 60 sommerhuse i rammeområdet.

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

10

1,5

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
7Maks. 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

13.02.S08

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 6,5 meter, hvis der i forvejen findes 
højere bebyggelse på ejendommen.

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.

 

 

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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

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

13.02.S09

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 med udgangspunkt i at 
ca. 10% af det samlede areal anvendes til større 
sammenhængende fællesarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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.

 

Der skal ved lokalplanlægning sikres, at området får en grøn afgrænsning 
mod det åbne land.

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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 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
7Maks. 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

13.02.S10

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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 med udgangspunkt i at 
ca. 10% af det samlede areal anvendes til større 
sammenhængende fællesarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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.

 

Der skal ved lokalplanlægning sikres, at området får en grøn afgrænsning 
mod det åbne land.

Til forsyning og betjening af lokalområdet 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 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
7Maks. 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

13.02.T01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Genbrugsplads

 

 

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 Området som helhed

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

13.02.T02

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Genbrugsplads, mulighed for opsætning af mobilmast(er).

 

 

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 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

13.03.S01

Sommerhusområde

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

b) må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
0,25m 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. Der etableres et tæt, 
uigennemtrængeligt beplantningsbælte langs områdets 
afgrænsning.

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

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 30

8,5Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.10.E01

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

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

 

 

Feriecenter

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2,5

Maks. antal etager 2,5

 

Oplevelsesøkonomisk 
center

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

13.10.R01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Kollektive ferieformer som hotel, motel og 
feriehusbebyggelse. For ferieboliger gælder max. højde på 
7 meter i etageantal max. 1 etage med udnyttet 
tagetage.

 

 

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

40

2

Maks. antal etager

 

Feriecenter
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

13.10.R03

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Ridecenter

Rekreative formål i form af ridecenter med lade, 
staldfaciliteter, ridebane, ridehal, hestefolde, café, 
kursistboliger, læskure og ejerens bolig samt 
medarbejderboliger. Max. bebyggelsespct. på 4% svarer 
til 3700m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

Kystnærhedszone

Parkerings behovet skal kunne dækkes indenfor området. Vejadgang til 
området skal ske fra Sdr. Klintvej.

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

4

Maks. antal etager

 

Idrætsanlæg
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 10

8,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.10.R04

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Udendørs og indendørs idrætsfaciliteter, folde med 
børnevenlige dyr, legeplads, haver, kursus- og 
kontorfaciliteter.

Nye bygninger og anlæg, der visuelt vil ses fra 
Vesterhavsvej eller kystlandskabet, skal tilpasses 
landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, 
placering, udformning og materialevalg.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Randbeplantning 
bevares og suppleres med beplantning jf. miljørapport. 
Retningslinjer for beplantning fastlægges i udarbejdelsen 
af lokalplan for området, så visuel påvirkning af 
landskabet reduceres mest muligt.

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. Parkerings behovet skal kunne dækkes 
indenfor området.

Kystnærhedszone

Fremtidig lokalplan skal indeholde bestemmelser der sikrer de 
landskabelige værdier i området og at bebyggelse og anlæg tilpasses 
området. Flagning og skiltning må ikke være i modstrid med forbuddet i 
naturbeskyttelseslovens §21.

Området vejbetjenes fra Vesterhavsvej og det vurderes nødvendigt at 
foretage ombygning på Vesterhavsvej ved indkørsel til minigården. Den 
nærmere udformning fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af 
lokalplan for området.

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

2

Maks. antal etager 2

 

Idrætsanlæg
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

13.10.R05

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Rekreative faciliteter i forbindelse med is-/servicehus, 
moderne toilet- og badefaciliteter, samt bebyggelse i form 
af indendørsservering.

Det samlede grundareal for bebyggelsen i rammeområdet 
må maksimalt være 250m2.

 

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 og klitfredningslinje

Den vestlige del af rammeområdet, som omfatter eksisterende 
bebyggelse og parkeringsareal, er omfattet af klitfredningslinje. Hensynet 
til denne skal søges indtænkt i den fremtidige planlægning for 
rammeområdet.

Der skal ved udformning af området søges taget hensyn til 
arealfredningerne for Værneengene og Nymindestrømmen.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Tekniske anlæg og Trafik anlæg

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

13.10.T01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Militærindkvartering, kursusaktiviteter, værksted, 
skydebaner og øvelsesterræn samt kommunalt 
spildevandsrensningsanlæg.

 

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

 

Området er helt eller delvist beliggende indenfor klitfredningszone 
og/eller strandbeskyttelseslinie. Området udgør et bevaringsværdigt 
kulturmiljø.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Militære anlæg
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 79 94 68 00 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk


