
Planhæfte for Varde
Kommuneplan 2021





 

 



 



 

 

 









By, landdistrikt og 

sogn 
2012 2016 2020 

Udvikling 

+/- 

Varde By 13416 13810 14022 +606 

Varde landdistrikt 1204 1184 1195 -9 

Varde sogn* 14620 14994 15217 +597 

 

I følgende afsnit beskrives flere af de i Varde igangværende 

og fremtidige projekter til fornyelse og forskønnelse af 

Varde By. Derudover behandles de afledte ændringer i 

kommuneplanen. 

 





 





 



 





 



 

Der planlægges for et nyt erhvervsområ-

de, for at imødekomme efterspørgsel på facadeerhverv mod 



Esbjergvej ved Skadehøjsvej 18. 

 









 









 









 



 

 

 



Maks. bebygelsesprocent 75

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.B01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må hverken øge
etageantal eller bygningshøjde ved ombygn

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Etagebolig

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 75

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.B02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må hverken øge
etageantal eller bygningshøjde ved ombygn

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Etagebolig

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 75

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.B03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må hverken øge 
etageantal eller bygningshøjde ved ombygn

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

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

Den østlige del af rammeområdet er omfattet af lokalplan 23.01.L02 og 
vestlige del af rammeområdet er omfattet af L673.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Den gamle toldkammerbygning er fredet. Langs Varde Å i en afstand af 
30m fra åbredden må der max. bygges med 1 etage med udnyttet 
tagetage, og max. bygningshøjde på 8,5m.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Etagebolig

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

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.B04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må hverken øge
etageantal eller bygningshøjde ved ombygn

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger

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.

 

 

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

150

3,5

Maks. antal etager

 

Etagebolig
13Maks. 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

23.01.B05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

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

Fastlægges ved lokalplanlægning.

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

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

23.01.B06

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ny bebyggelse samt tilbygninger og ændringer af 
eksisterende bebyggelse skal søges tilpasset områdets 
eksisterende bebyggelse og karakter herunder områdets 
særlige landskabstræk.

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.B07

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.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

65

3

17
Etagebolig

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.B08

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

Kystnærhedszone

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

75

2

8,5
Tankstation

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.B09

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.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 25% af boligetagearealet, min. 10% af 
erhvervsetagearealet

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, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Den Kampmannske Gård er fredet. Der må etableres én større 
udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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 90

17Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 
rammeområde 23.01.C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må 
ikke overstige 46.000m2. Bruttoetagearealet for den 
enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må dog etableres én større udvalgsvarebutik med et 
bruttoetageareal på max. 3.500m2. Facadebebyggelsen 
fastlægges som sluttet eller overvejende sluttet 
bebyggelse.

Min. 50% af boligetagearealet, min. 20% af 
erhvervsetagearealet.

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, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

En planlægning for området skal indeholde bevaringsbestemmelser til 
sikring af områdets karakteristiske bebyggelse og struktur.

 

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

90

1,5

90

3,5

17
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 50% af boligetagearealet, min. 20% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 25% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 50% af boligetagearealet, min. 20% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C06

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 25% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Parkeringspladser kan delvist etableres som kælderparkering og/eller 
uden for området.

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C07

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 25% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C08

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.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et brutto etageareal på 
max. 3.500m2.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

40

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 80

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C09

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 
rammeområde 23.01.C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må 
ikke overstige 46.000m2. Bruttoetagearealet for den 
enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et 
brutto etageareal på max. 3.500m2.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Planlægning for området skal sikre områdets bevaringsværdige 
bebyggelse og at kirkepladsen og latinskolepladsen fortsat fremtræder 
som selvstændige pladsdannelser. Bevaringsværdige træer skal søges 
bevaret.

Bymidte

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

80

3

80

3

13
Publikumsorienteret 
serviceerhverv

Maks. antal etager 3

 

Etagebolig
13Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C10

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 25% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Parkeringspladser kan delvist etableres som kælderparkering og/eller 
uden for området.

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C11

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 25% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

150

3,5

13
Bymidte

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C12

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Facadebebyggelsen langs Nørregade og Lerpøtvej 
fastlægges som sluttet eller overvejende sluttet 
bebyggelse. Ny bebyggelse skal harmonere med de 
omgivende bebyggelser.

Min. 45% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Parkeringspladser kan delvist etableres som kælderparkering og/eller 
uden for området.

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2. En planlægning for området skal indeholde 
bevaringsbestemmelser til sikring af områdets karakteristiske 
bebyggelsespræg og struktur.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

65

2,5

Maks. antal etager

 

Bymidte
12Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 65

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C13

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

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

65

1,5

65

2

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 Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C14

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 25% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetagearealet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 
1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må etableres én større udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på 
max. 3.500m2.

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 Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent 150

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C15

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bibliotek plus øvrige byfunktioner. Der må ikke opføres 
yderligere bebyggelse.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge 
etageantal eller bygningshøjde ved ombygning.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er det altid tilladt 
at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny bebyggelse tilpasses den 
omkringliggende bebyggelse og opføres i samme højde og med samme 
etageantal som de omkringliggende bygninger.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Omfattet af LP 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. Sillasens hus er 
fredet. Der må etableres én større  udvalgsvarebutik med et 
bruttoetageareal på max. 3.500m2.

Publikumsorienteret 
serviceerhverv

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

150

3,5

150

3,5

13
Kulturelle institutioner

Maks. antal etager 3,5

 

Bymidte
13Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 110

13Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C16

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 
rammeområde 23.01.C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må 
ikke overstige 46.000m2. Bruttoetagearealet for den 
enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må dog etableres én større udvalgsvarebutik med et 
bruttoetageareal på max. 3.500m2. Ny bebyggelse skal 
tilpasses den historiske bymidte samt det følsomme 
landskab langs Varde Å. Der må ikke opføres bebyggelse 
tættere end 20m fra åbredden.

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, min. 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal og min. 1 
p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

En planlægning for området skal sikre at områdets karakteristiske 
bebyggelsespræg og struktur opretholdes. Området kan også indeholde 
åben-lav med maksimal bebyggelsesprocent 30%, maks. højde 8,5 meter 
og maks. 1,5 etage.

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

1,5

110

13
Bymidte

Maks. antal etager

 

Tæt-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 90

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C17

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Der må ikke etableres butikker.

Facadebebyggelsen fastlægges som sluttet eller 
overvejende sluttet bebyggelse langs Storegade. 
Boligetagearealet fastholdes.

Min. 50% af boligetagearealet, min. 20% af 
erhvervsetagearealet.

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

 

 

En planlægning for området skal indeholde bevaringsbestemmelser til 
sikring af områdets karakteristiske bebyggelsespræg og struktur.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

1,5

90

3

17
Etagebolig

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C18

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelse mod åen, der placeres nærmere skel end 10 
meter, må således opføres i op til 1,5 etage. Resterende 
bebyggelse må opføres i op til 2,5 etager.

Byggeri skal fremstå i høj arkitektonisk kvalitet og med 
variation i facaden. Materialer skal differentieres for 
bebyggelse mod gaden og bebyggelse mod åen. Mod 
gaden skal der bruges tegl, mod åen må der bruges en 
blanding af tegl og andre materiale

Min 25% af boligarealet og min 15% af erhvervsarealet.

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. I 
forbindelse med planlægning af området drøftes muligheden for placering 
af offentlige parkeringspladser med Varde Kommune.

Kystnærhedszone

 

Der kan etableres hotel inden for rammeområdet. Maks. etager mod 
Slotsgade er 2,5 og maks. etager mod Varde Å er 1,5. Parkeringspladser 
kan etableres som kælderparkering.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

80

2,5

13
Etagebolig

Maks. antal etager 1,5

Bebyggelsen må være i maks. 2½ etagers højde. Den skal 
være faldende i højde/lavere højde ned imod Varde Å.

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C19

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Kultur- og serviceerhverv. Boliger herunder også 
etageboliger. Der må ikke etablereres butikker.

For etagebolig og lettere erhverv gælder de samme 
retningslinjer som for kulturelle institutioner.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Eksisterende bebyggelse med bevaringsinteresse skal bevares og 
vedligeholdes under hensyntagen til bygningens helhedspræg, med 
respekt for bygningens oprindelige udtryk og med udgangspunkt i 
bygningens oprindelige materialer og konstruktion.

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

2,5

15
Kulturelle institutioner

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 30

14Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C20

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Boliger, restaurant, museum, park. Der må ikke etableres 
butikker.

Ny bebyggelse samt tilbygninger og ændringer af 
eksisterende bebyggelse skal søges tilpasset områdets 
eksisterende bebyggelse og karakter, herunder områdets 
særlige landskabstræk.

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.

 

Lokalplan 07.D23.01

Der må ikke etableres butikker

Feriecenter

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

3

30

3

14
Kulturelle institutioner

Maks. antal etager 3

 

Etagebolig
14Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent 70

Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C21

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Ældrecenter, administrationsbebyggelse, boliger og 
liberale erhverv, der må ikke etableres butikker.

Det tilstræbes, at ny bebyggelses ydre fremtræden 
afpasses efter eksisterende bebyggelse.

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.

 

 

Bevaring i området som anført i lokalplan L626. Eksisterende huse 
bevares og vedligeholdes under hensyntagen til bebyggelsens 
helhedspræg, med respekt for husets oprindelige udtryk og med 
udgangspunkt i husets oprindelige materialer og konstruktion.

Døgninstitution

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

70

2

Maks. antal etager 2

 

Kontor- og serviceerhverv
Maks. 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

23.01.C22

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Fritliggende bebyggelse, der må ikke etableres butikker. 
Mulighed for kontor- og serviceerhverv.

Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyn 
til bebyggelsens helhedspræg, med respekt for det 
oprindelige udtryk og med udgangspunkt i husets 
oprindelige materiale og konstruktion. Samme gælder for 
Vestbanegårdens uderum og beplantning.

Min. 40% af boligetagearealet, min. 15% af 
erhvervsetageareal.

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.

 

 

Vestbanegården, herunder det samlede stationsmiljø, der i Kommuneatlas 
Varde, er udpeget bevaringsværdig sammenhæng og helhed. 
Stationsmiljøet skal friholdes for byggeri, der ikke er forenelig med 
bevaringsinteresserne.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

65

2

8,5
Etagebolig

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 150

11Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C23

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige: 75% for bebyggelse i 1+1/2 etage, 110% for 
bebyggelse i 2+1/2, 150% for bebyggelse i 3 etager og 
derover. Eksisterende bebyggelse må ikke øge etageantal 
eller bygningshøjde ved ombygning

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent og etageantal er 
det altid tilladt at udnytte bebyggelsens tagetage. Ny 
bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og 
opføres i samme højde og med samme etageantal som de 
omkringliggende bygninger.

Min. 50% af boligetagearealet, min. 20% 
erhvervsetagearealet

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.

 

 

Der må ikke etableres butikker

Etagebolig

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

75

1,5

110

2,5

11
Kontor- og serviceerhverv

Maks. antal etager 3,5

 

Tæt-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

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.C24

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Bebyggelse skal tilpasses den historiske bymidte samt det 
følsomme landskab ved Varde Å. Den centrale del af 
området friholdes for byggeri, med undtagelse af mindre 
skure og lignende. Bebyggelse må placeres 5m fra åen på 
mindre strækninger.

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

100

Maks. antal etager

 

Etagebolig
16Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.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

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

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

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Lettere industri og 
håndværk

11Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

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

23.01.O01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Kirke, torv og parkeringsplads.

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Området er omfattet af lokalplan 23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby. 
Almindelige kirkefredningsbestemmelser. Områdets karakteristiske 
bebyggelsespræg og struktur skal bevares.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Kirker og kirkegårde
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.O02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Præstegård.

 

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.

 

 

Præstegård med tilhørende haveanlæg skal bevares.

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

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.O03

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. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved
lokalplanlægning

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

15

1

Maks. antal etager

 

Daginstitution
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 25

8,5Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.O04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Skole, institution, idrætshal, idrætsanlæg og mindre 
bygninger i forbindelse med områdets anvendelse til 
skole- og idrætsformål og institutionsbebyggelse.

 

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

 

 

Eksisterende bevaringsværdig beplantning og træer bibeholdes i videst 
mulig omfang.

Uddannelsesinstitutioner

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

25

25

8,5
Daginstitution

Maks. antal etager

 

Idrætsanlæg
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.O05

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bytorv og havneplads

Der kan opføres bebyggelse i relation til havnepladsen.

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.

 

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

5

1

Maks. antal etager

 

Offentlige formål
5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 25

8,5Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.O06

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Spejdercenter og lignende formål af almennyttig karakter. 
Udendørs undervisningsfaciliteter.

 

Fastlægges ved lokalplanlægning, eksisterende 
beplantning bevares i størst mulig udstrækning.

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

 

 

Uddannelsesinstitutioner

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

25

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

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

23.01.R01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Kirkegård, kapel, diverse mindre bygninger i tilknytning til 
kirkegårdens drift.

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Almindelige kirkefredningsbestemmelser.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Kirker og kirkegårde
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

3,5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.R02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Park.

Der må maksimalt bebygges 700m2 for området

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Inden for rammeområdet 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.

 

 

For enden af Enghavevej, i kanten af parken, må der opføres én service- 
og driftsbygning med tilknytning til parken og minibyen. Bygningen må 
opføres i en højde på maks. 8,5m og i maks. 2 etager.

Kirker og kirkegårde

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager 1

 

Rekreativt grønt område
3,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

5Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.01.R04

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Foreningsbebyggelse og grønt område. Bådeplads, klub- 
og bådehus.

Der må maksimalt bebygges 850 m2 i området

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

 

Vejadgang via Kongsgårdsvej og Margrethesvej. Der skal sikres hovedsti 
gennem området.

Lystbådehavn

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager 1

 

Nærrekreativt område
5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Der er mulighed for etagebolig med max højde på 12 m 
og med max 3 etager med udnyttet tagetage.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Området skal 
fremtræde med en grøn karakter.

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.

 

 

Eksisterende bebyggelse skal bevares og vedligeholdes under 
hensyntagen til bebyggelsens helhedspræg, med respekt for bygningens 
oprindelige udtryk og med udgangspunkt i bygningens oprindelige 
materialer og konstruktion.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

60

2

8,5
Etagebolig

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B06

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

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

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

23.02.B07

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.

 

 

Bebyggelse placeret i gadelinje.

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

23.02.B08

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.

 

 

Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyntagen til 
bebyggelsens helhedspræg, 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

 

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

23.02.B09

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B10

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B12

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B13

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1

 

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

23.02.B14

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B15

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B16

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B17

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B18

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

Kystnærhedszone

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2,5

Maks. antal etager 2,5

 

Åben-lav bebyggelse
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

23.02.B19

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Der må ikke udføres yderligere bebyggelse, bortset fra 
enkelte mindre fælles anlæg til brug for områdets 
beboere.

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.

 

 

Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyntagen til 
bebyggelsens helhedspræg, 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

60

3,5

Maks. antal etager

 

Etagebolig
16Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B20

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra 
enkelte mindre fælles anlæg til brug for områdets 
beboere.

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

3,5

Maks. antal etager

 

Etagebolig
16Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B21

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra 
enkelte mindre fælles anlæg til brug for områdets 
beboere.

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

60

3,5

Maks. antal etager

 

Etagebolig
16Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B22

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra 
enkelte mindre fælles anlæg til brug for områdets 
beboere.

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

3,5

Maks. antal etager

 

Etagebolig
16Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B23

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B24

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B25

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B26

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

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

23.02.B27

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Arealer, bebyggelse og anlæg gives et udseende, der 
harmonerer med omgivelserne.

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.

 

 

De i hovedstrukturen udpegede arealer af fredningsmæssig interesse 
beskyttes i videst mulig omfang. Jorddiger bevares.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B28

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området skal anvendes til større samlede 
fælles arealer. Der skal endvidere inden for de enkelte 
delområder udlægges 5% til fælles opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

Beskyttede sten- og jorddiger skal søges bevaret. Bevaringsværdige 
træer skal søges bevaret . Der skal udlægges en grøn kile langs 
Frisvadvej som vist i byudviklingsskitsen, så skoven og skovbrynet fortsat 
kan opleves som et væsentligt landskabselement.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B29

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området skal anvendes til større samlede 
fælles arealer. Der skal endvidere inden for de enkelte 
delområder udlægges 5% til fælles opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Ved planlægning af arealerne skal der udarbejdes en 
grundvandsvurdering af aktiviteterne, og det skal særskilt vurderes, om 
der kan planlægges byrelaterede aktiviteter indenfor området.

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.

 

 

Beskyttede sten-og jorddiger skal søges bevaret. Bevaringsværdige træer 
skal søges bevaret.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B30

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området skal anvendes til større samlede 
fælles arealer. Der skal endvidere inden for de enkelte 
delområder udlægges 5% til fælles opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

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.

Beskyttede sten-og jorddiger skal søges bevaret. Bevaringsværdige træer 
skal søges bevaret. Der udlægges en grøn landskabskile på ca. 7 ha, som 
vist på byudviklingsskitsen.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

13Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B31

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer. Området skal med beplantning gives en 
grøn karakter mod kolonihaveområdet.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

Åben-lav bebyggelse
13Maks. 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

23.02.B32

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Bebyggelsen skal tilpasses områdets særlige topografi. 
Maks. byggehøjde er 6 meter over terræn.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Området skal 
fremtræde med grøn karakter. Beplantning foretages i 
overensstemmelse med godkendt beplantningsplan.

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.

 

 

Større bevaringsværdige egetræer skal bevares. Eksisterende 
bevaringsværdig beplantning bevares i videst muligt omfang.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

Maks. antal etager

 

Åben-lav bebyggelse
6Maks. 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

23.02.B33

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Arealer, bebyggelse og anlæg gives udseende, der 
harmonerer med omgivelserne og tager hensyn til 
landskabelige værdier.

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.

 

 

Langs områdets østlige afgrænsning friholdes en grøn kile med mulighed 
for udsigt mod Isbjerg.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B34

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer.

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.

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1

Maks. antal etager 1

 

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

23.02.B35

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Bebyggelsen gives et moderne arkitektonisk udtryk.

Min. 10% af området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer. Eksisterende skovagtig beplantning skal 
bevares og området skal fremtræde med en grøn 
karakter.

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.

 

 

Skovbeplantningen langs Lundvej indgår som særligt karaktergivende 
landskabselement langs indfaldsvejen til Varde og skal bevares, således 
at området langs Lundvej fortsat opleves med Bøgeskov på begge sider.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager

 

Tæt-lav bebyggelse
7Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B36

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

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.

 

 

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

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

7,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B37

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

For åben-lav gælder min. grundstørrelse på 1000m2. 
Maks. højde gælder fra niveauplan.

Ved udstykning af mere end 10 boliger skal min. 10% af 
området anvendes til større samlede fælles 
opholdsarealer med god brugsværdi.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Der skal i lokalplaner for området indarbejdes bestemmelser om 
plantning og pleje af træer på arealet, der grænser op til ådalen.

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 i lokalplanen fastsættes bestemmelser for farve- og 
materialevalg, med henblik på at sikre, at bebyggelsen tilpasses 
omgivelserne. Bebyggelsen skal søges tilpasset landskabs- og 
terrænforhold, så bebyggelsens synlighed fra Ådalen minimeres.

Sten- og jorddiger beliggende inden for området er beskyttet i henhold til 
§ 29 i museumsloven og skal i videst muligt omfang søges bevaret. 
Bevaringsværdige træer skal søges bevaret.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

Åben-lav bebyggelse
7,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B38

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.

 

 

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

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1

Maks. antal etager 1

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B39

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.

 

 

Området afgrænses mod nord med et beplantningsbælte.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B40

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

For at mindske de landskabelige konsekvenser ved 
udarbejdelse af en boliglokalplan, (fortsættes i notat om 
omfang mv.)

- skal der være fokus på placering og højde af bygninger, 
valg og ensartethed af materialer og farver, lysforhold og 
beplantning – herunder bevaring og pleje af eksisterende 
beplantning i rammeområdet.

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.

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.B41

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.

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 33

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 
rammeområde 23.02.C01 må ikke overstige 3.000 m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke 
overstige 1.200 m2 for dagligvarebutik og 1.000 m2 for 
udvalgsvarebutik.

For butikker blandet med boliger gælder tilsvarende max. 
bebyggelsesprocent på 33%

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.

 

 

Antallet af ind- og udkørsler til Nordre Boulevard og Ringkøbingvej skal 
begrænses mest muligt. Der skal sikres gode oversigtsforhold.

Kontor- og serviceerhverv

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

1,5

33

1,5

8,5
Lokalcenter

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.C02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Der må ikke etableres butikker.

 

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.

 

 

Der må ikke etableres butikker

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
Kontor- og serviceerhverv

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.C03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Minimum grundstørrelse 300 m2 for tæt-lav byggeri

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.

Fastlægges ved lokalplanlægning

 

 

Derudover findes i rammeområdet tankstation, falck-station samt liberale 
erhverv.

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
Publikumsorienteret 
serviceerhverv

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 50

16Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.C04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Sundhedscenter, vaskeri, kontor og serviceerhverv, 
offentlig administration o.l. Der må ikke etableres 
butikker.

 

Min. 10% af erhvervsetagearealet.

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.

 

En lokalplan skal omfatte hele rammeområdet.

Før der tillades nybyggeri eller nedrivning i området skal der fastsættes 
mål for kulturmiljøet og der skal gennemføres en sårbarhedsanalyse af de 
enkelte eksisterende bygningers betydning for kulturmiljøet.

Offentlig administration

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

3

Maks. antal etager 3

 

Kontor- og serviceerhverv
16Maks. 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

23.02.C05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Der må ikke etableres butikker.

Bebyggelsen skal fremstå med en bymæssig karakter.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

En lokalplan skal omfatte hele rammeområdet.

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

60

4

Maks. antal etager

 

Etagebolig
14Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.C06

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

 

Det samlede bruttoetageareal til detailhandel i 23.02.C06 må ikke 
overstige 5.050m2.

Maks. bruttoetageareal for den enkelte dagligvarebutik er 3.900m2. Den 
enkelte udvalgsvarebutik skal være minimum 300m2 og må overstige det 
maksimale bruttoetageareal.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Aflastningsområder
8,5Maks. 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

23.02.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. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

33

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

23.02.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. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

Der gives i rammeområdet mulighed for, at der i en periode kan afholdes 
kursusaktiviteter.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

33

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

23.02.E03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butikker, der alene 
forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, 
havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og 
betonvarer (særligt pladskrævende varer) i ramme 
23.02.E03 må ikke overstige 10.000.m2.

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke 
overstige 5.000m2. Butiksstørrelsen for det særlige afsnit 
af varer, der ikke er særligt pladskrævende, men som 
anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer 
må ikke overstige 2.000m2.

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

33

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

23.02.E04

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

33

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

23.02.E07

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

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 40

16Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.O01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Uddannelsesinstitutioner, daginstitution, plejehjem, og 
kollektive boliger, offentlig parkering, park- og 
idrætsformål og liberale erhverv.

For liberale erhverv gælder maks. 1 etage.

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.

 

 

Planlægning for området skal sikre områdets grønne og parkagtige 
karakter, samt sikre at grønne kiler fra Lundvej og Nordre Boulevard 
friholdes for bebyggelse.

Daginstitution

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

3

40

2

16
Døgninstitution

Maks. antal etager 1

 

Uddannelsesinstitutioner
16Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent 10

8,5Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.O03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Daginstitution, primitiv lejrplads og foreningsbebyggelse. 
Skolefritidsordning, spejderhus, teltslagningsplads, 
rekreative formål og lignende.

Bebyggelse søges givet en udformning og materialevalg, 
der harmonerer med områdets grønne karakter. For 
primitiv lejrplads og foreningsbebyggelse gælder maks. 
højde på 3,5m.

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.

 

 

Områdets grønne karakter og eksisterende beplantning søges bevaret i 
videst muligt omfang. Området afskærmes mod nord og øst med et 
beplantningsbælte.

Daginstitution

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

1

Maks. antal etager 1

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

12Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.O04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Kommunal administrationsbygning, institutuioner og 
lignende.

 

Min. 15% af erhvervsetagearealet

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.

 

 

Eksisterende bevaringsværdig beplantning skal bevares.

Offentlig administration

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

3

Maks. antal etager 3

 

Kontor- og serviceerhverv
12Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.O05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bo- og genoptræningscenter.

Arealer, bebyggelse og anlæg gives et udseende, der 
harmonerer med omgivelserne.

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

Døgninstitution
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

23.02.O06

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

 

 

Der etableres afskærmende beplantning omkring området

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

Daginstitution
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

20Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.O07

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Skole, uddannelsesinstitutioner, daginstitution, idræts og 
fritidsformål, offentlig parkering, samt liberalt erhverv.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Området afskærmes mod nord og vest med et træ-beplantningsbælte.

Uddannelsesinstitutioner

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

3

Maks. antal etager 3

 

Idrætsanlæg
20Maks. 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

23.02.R01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Kirkegård, kapel og driftsbygninger.

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Almindelige kirkefredningsbestemmelser.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

Kirker og kirkegårde
6,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 30

20Maks. højde i meter

Rekreativt område

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.R02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Mulighed for private klinikker og liberale erhverv med 
tilknytning til områdets øvrige anvendelse som 
fritidscenter samt beslægtede offentlige formål.

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Der må ikke etableres overnatningsmuligheder langs Lerpøtvej.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Området afskærmes mod nord med et beplantningsbælte

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

Maks. antal etager

Fritidscenter med boldbaner, idrætshaller, tribuner, hotel- 
og konferencefaciliteter, restauration, café, 
kollegie-/akademiboliger tilknyttet fritidscenteret.

Idrætsanlæg
20Maks. 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

23.02.R04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Der må maksimalt bebygges 250 m2 i området

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Planlægges ved lokalplanlægning

 

 

 

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

23.02.R06

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Bebyggelse på hver enkelt kolonihavegrund må ikke 
overstige 30m2.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Grundstørrelse minimum 400m2.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Kolonihaveområde
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

23.02.R07

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bmx-hal plus tilhørende faciliteter eller lignende idræts- 
og rekreative formål.

For området omkring startrampen tillades maks. højde på 
11 meter.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

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

20

Maks. antal etager

 

Idrætsanlæg
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Tekniske anlæg og Trafik anlæg

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.02.T01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Jernbaneanlæg med tilhørende stations- og 
driftsbygninger. Parkeringsanlæg.

Friholdes for unødvendig bebyggelse. Vestbanegården, 
herunder det samlede stationsmiljø, der i Kommuneatlas 
Varde er udpeget som en bevaringsværdig sammenhæng 
og helhed.

Parkeringsanlæg beliggende ved Læssevej skal fremtræde 
med et grønt præg
og tilpasses de bevaringsværdige sammenhænge.

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.

 

 

Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyn til 
bebyggelsens helhedspræg med respekt for husets oprindelige udtryk og 
med udgangspunkt i husets oprindelige materiale og konstruktion.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

2

Maks. antal etager

 

Transportkorridor
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

23.02.T02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Vej og grønt område.

Friholdes for unødvendig bebyggelse.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

 

Der skal etableres skovbælte, skovbryn samt vejtræer efter princippet 
vist på kortbilag 7 og 8 i Forslag til Lokalplan 35, Varde Kommune.

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Tekniske anlæg
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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

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

Kystnærhedszone

 

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre 
fælles anlæg til brug for områdets beboere.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

100

3

Maks. antal etager

 

Etagebolig
16Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

Ved planlægning for området skal der udarbejdes en samlet 
dispositionsplan for den samlede boligudbygning i Varde Syd.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B06

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning. Området skal 
fremtræde med en grøn karakter.

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.

 

 

En mindre del af området langs Varde Å ligger i internationalt 
naturbeskyttelsesområde (EF-habitatområde) og kan ikke bebygges.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B07

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B08

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Minimum 10% af området anvendes til større samlede 
fælles opholdsarealer.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B09

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning. Området skal 
fremtræde med en grøn karakter.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

Maks. antal etager

 

Tæt-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

23.03.B10

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning. Området skal fremstå 
med en grøn karakter.

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.

 

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.

Dele af området er beliggende i internationalt naturbeskyttelsesområde 
og kan ikke lokalplanlægges til andre formål. Naturbeskyttelsesområdet 
må ikke påvirkes væsentligt i forbindelse med opførelse af 
boligbebyggelse syd og nord for området.

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
7,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 45

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B11

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Forhusbebyggelsen langs Søndergade skal opføres som 
overvejende sluttet bebyggelse i op til max. 2 etager med 
udnyttet tagetage.

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.

 

 

Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyntagen til 
bebyggelsens helhedspræg, med respekt for husets oprindelige materiale 
og konstruktion.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

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

23.03.B12

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. 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.

 

 

Den eksisterende beplantning langs Varde Å skal bibeholdes i videst mulig 
omfang.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

6,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B13

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved tæt-lav bebyggelse 
skal der udlægges et sammenhængende fælles 
opholdsareal på min. 500m2.

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.

 

Der skal ved lokalplanlægning fastsættes retningslinjer for beplantning, 
så området opleves som en helhed.

Bebyggelsen skal fremstå med et ensartet præg og der skal ved 
lokalplanlægning fastsættes retningslinjer for materialevalg.

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
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

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B14

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 60

7Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B15

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ved tæt-lav bolig gælder max. bebyggelsesprocent på 
max. 60% for den enkelte ejendom. Bebyggelse skal 
gennem udformning, materialer og farvevalg harmonere 
internt i området og i forhold til landskabs- og 
terrænforhold.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Ved tæt-lav bolig skál 
der udlægges et sammenhængende fælles 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.

 

Der skal ved lokalplanlægning fastsættes retningslinjer for beplantning, 
så området opleves som en helhed. I forbindelse med lokalplanlægningen 
skal der gennemføres en habitatkonsekvensvurdering.

Det gl. jernbanetracé skal bevares som sammenhængende stiforbindelse 
på tværs af rammeområdet.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

Åben-lav bebyggelse
7Maks. 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

23.03.B16

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Ny bebyggelse skal gennem udformning, materialer og 
farvevalg tilpasses områdets bebyggelse.

Der skal udlægges sammenhængende fælles 
opholdsareal.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

Der skal gennem lokalplanlægning fastsættes retningslinjer for 
beplantning.

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

1,5

Maks. antal etager

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B17

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning. Eksisterende læhegn 
skal søges bevaret.

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.

 

 

Der skal reserveres areal til cykelstianlæg langs Ribevej og til rundkørsel i 
krydset ved Ribevej/Søndermarksvej. Endvidere skal der reserveres areal 
til forlægning af Toftegårsvej til rundkørsel.

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B18

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

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

 

 

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Boligområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.B19

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.

 

Der må ikke planlægges for støjfølsom anvendelse indenfor 
støjkonsekvenszonen fra Forsvarets etablissement, Varde Skydebaner, 
medmindre, der kan gennemføres tilstrækkelig støjdæmpning.

 

Tæt-lav bebyggelse

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

2

Maks. antal etager 2

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 90

18Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.C01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Området kan indeholde etageboliger, almene boliger, 
offentlige funktioner, mindre erhverv og 
publikumsorienterede serviceerhverv. Den østlige del af 
rammeområdet indgår i bymidten for Varde By.

Maks højde: Maks 18 meter for området nær Varde 
Station og 16 meter for øvrige områder. Maks antal 
etager: 6 etager for området nær Varde Station og 4 
etager for øvrigt område.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Større 
bevaringsværdige træer skal søges bevaret. Der er  
fredskovspligt på en del af området. Området er indeholdt 
i områdeplanen ”Vadehavet til Varde”.

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

Bebyggelsen skal tage hensyn til det nærliggende Natura2000 område i 
sin udformning og valg af farver og materialer.

Området er indeholdt i områdeplanen ”Vadehavet til Varde”.

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Kontor- og serviceerhverv

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

90

6

90

6

18
Bymidte

Maks. antal etager 6

Der må ikke planlægges for støjfølsom anvendelse 
indenfor støjkonsekvenszonen fra Forsvarets 
etablissement, Varde Skydebaner, medmindre, der kan 
gennemføres tilstrækkelig støjdæmpning.

Etagebolig
18Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.C02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

For butikker blandet med boliger gælder tilsvarende max. 
bebyggelsesprocent på 45%. Forhusbebyggelsen langs 
Søndergade skal opføres som overvejende sluttet 
bebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Eksisterende huse 
bevares og vedligeholdes under hensyntagen til 
bebyggelsens helhedspræg, med respekt for husets
oprindelige udtryk og med udgangs i husets oprindelige 
materiale og konstruktion.

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.

 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i rammeområde 23.01.
C01-23.01.C16 og 23.03.C02 må ikke overstige 46.000m2. 
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500m2 for 
dagligvarebutikker og 2.000m2 for udvalgsvarebutikker.

Der må dog etableres én større udvalgsbutik med et bruttoetageareal på 
maksimum 3.500m2.

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
Bymidte

Maks. antal etager 1,5

 

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

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom



Maks. bebygelsesprocent 40

8,5Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.C03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Der må ikke etableres butikker.

 

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.

 

 

 

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

2

8,5
Kontor- og serviceerhverv

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

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.C04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 
rammeområde 23.03.C04-23.03.C05 må ikke overstige 
3.000 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må 
ikke overstige 1.200 m2 for dagligvarebutik og 1.000 m2 
for udvalgsvarebutik.

For butikker blandet med boliger gælder tilsvarende max. 
bebyggelsesprocent på max. 50% for området under et.

 

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.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

2

Maks. antal etager

 

Lokalcenter
Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.C05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i 
rammeområde 23.03.C04-23.03.C05 må ikke overstige 
3.000 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må 
ikke overstige 1.200 m2 for dagligvarebutik og 1.000 m2 
for udvalgsvarebutik.

Byggeriet skal gennem arkitektur, materiale- og farvevalg 
medvirke til at skabe et attraktivt og repræsentativt 
erhvervsområde.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Hegn etableres som 
levende hegn. Langs Toftegårdsvej skal etableres en 3 m 
bred klippet græsrabat med solitære træer.

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.

 

 

Beplantning mod Søndermarksvej skal udføres af udstykker/grundejer i 
henhold til kommunens beplantningsplan for området. Beplantning og 
anlæg må kun ske i overensstemmelse med en af Byrådet godkendt
 beplantningsplan.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

2

Maks. antal etager

 

Lokalcenter
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Centerområde og butikker

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.C07

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Offentlige og private erhverv: hospital, liberale erhverv, 
hotel, kurbad/wellnesscenter, én dagligvarebutik, 
tankanlæg for salg af motorbrændstof, vaskehal og 
serviceerhverv.

 

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.

 

 

Der må kun etableres kiosk o.l. mindre butikker til brug for kunder, der i 
øvrigt benytter områdets primære anvendelsesfunktioner. Max størrelse 
for dagligvarebutik er 1.200m2 eller jævnfør gældende planlov.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

60

3

Maks. antal etager

 

Butikker til lokalområdets 
forsyning

12Maks. 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

23.03.E01

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Køreteknisk anlæg, administrationsbygninger, 
garageanlæg og lignende.

33% af de små 2.000m2 byzone må bebygges.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

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

Maks. antal etager

 

Erhvervsområde
10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.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. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlægges ved 
lokalplanlægning.

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Tungere industri
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

23.03.E03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Lettere industri, forhandlere af særligt pladskrævende 
varer og servicevirksomheder.

 

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.

 

Det samlede bruttoetageareal til butikker der alene forhandler biler, 
lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, 
byggematerialer, grus, sten og betonvarer (særligt pladskrævende varer) 
i rammeområde 23.03.E03 må ikke overstige 10.000m

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 5.000m2. 
Butiksstørrelsen for det særlige afsnit af varer, der ikke er særligt 
pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og 
byggematerialer må ikke overstige 2.000m2.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Lettere industri og 
håndværk

10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.E04

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav

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

23.03.E05

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

Kystnærhedszone

 

Der etableres bygningsslørende beplantning i form af træer og buske. 
Udpegede naturbeskyttelsesområder skal beskyttes i videst muligt 
omfang.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav

10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.E06

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

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

Maks. antal etager

 

Tungere industri
12Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Erhvervsområde

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.E07

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

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

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

23.03.E08

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

Kystnærhedszone

 

Grundstørrelse minimum 2.500m2.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

33

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

23.03.E09

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

 

 

Grundstørrelse minimum 2.500m2.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

45

Maks. antal etager

 

Tungere industri
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

23.03.E10

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Det samlede bruttoetageareal til butikker, der alene 
forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, 
havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og 
betonvarer (særligt pladskrævende varer) i ramme 
23.03.E10 må ikke overstige 50.000m2.

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke 
overstige 5.000m2. Butiksstørrelsen for det særlige afsnit 
af varer, der ikke er særligt pladskrævende, men som 
anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer 
må ikke overstige 2.000m2.

For bebyggelse mod Esbjergvej og Ribevej skal opstilles 
særlige krav til udformning af facade, materialevalg, 
skiltning m.v. - Opholdsarealer - Fastlægges ved 
lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Der må ikke etableres virksomheder, der kan true 
grundvandsforekomsten.

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

 

 

Grundstørrelse minimum 2.500m2. Mod Ribevej dog minimum 4.000m2. 
Der skal reserveres arealer til cykelstianlæg langs Ribevej og Esbjergvej. 
Eksisterende læhegn skal søges bevaret.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

50

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

23.03.E11

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Hotel- og motelbebyggelse.

For bebyggelse mod Ribevej skal der opstilles krav til 
udformning af facade, materialevalg og skiltning m.v.

Fastlægges ved lokalplanlægning. Byggelinjearealet langs 
Ribevej udlægges som "grøn zone" som græsplæne med 
spredt træ- og buskagtig beplantning

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.

 

 

Grundstørrelse minimum  2.500m2.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

1

Maks. antal etager

 

Publikumsorienteret 
serviceerhverv

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

23.03.E12

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Området kan kun anvendes til datacentre med tilhørende 
funktioner.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

Der kan planlægges for erhverv i miljøklasse 3-5. Det sydvestlige hjørne, 
hvor der er grundvandsinteresser, må ikke bebygges.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Vejledende afstandskrav til boligbebyggelse skal sikres gennem 
bestemmelser i lokalplan.

Der er mulighed for genanvendelse af overskudsvarme fra datacentre.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

120

3

Maks. antal etager

Erhvervsområde
20Maks. 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

23.03.E13

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

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

 

 

Der må ikke planlægges for støjfølsom anvendelse indenfor 
støjkonsekvenszonen fra Forsvarets etablissement, Varde Skydebaner, 
medmindre, der kan gennemføres tilstrækkelig støjdæmpning.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

60

Maks. antal etager

 

Kontor- og serviceerhverv
10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 40

10Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.O01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Skole, børneinstitution og lignende plus idrætsanlæg.

.

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.

 

 

 

Uddannelsesinstitutioner

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

2

40

2

8,5
Daginstitution

Maks. antal etager 2

 

Idrætsanlæg
10Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Område til offentlige formål

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.03.O02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Døgninstitution og parkeringsareal.

Bebyggelsen skal fremstå som boligbebyggelse.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

40

1,5

Maks. antal etager

 

Døgninstitution
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

23.03.R01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Golfbane og natursti med tilhørende naturområder.

Bebyggelse og anlæg gives et udseende, som harmonerer 
med omgivelserne.

 

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

 

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

23.03.R02

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Bmx-bane

 

 

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

 

Idrætsanlæg
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

23.03.R03

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Pumpestation og grønt område. Der gives mulighed for 
langtidsparkering i rammeområdet.

Det gamle jernbanetracé skal bevares som stiforbindelse 
på tværs af rammeområdet.
Der må maksimalt bebygges 250 m2.

Området skal ved hegning og beplantning søges tilført et 
grønt præg. Eksisterende beplantning bevares i videst 
muligt omfang.

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
3,5Maks. 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

23.03.R04

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Klubhus, rasteplads og lignende fritidsaktiviteter i 
tilknytning til Varde Å.

Bebyggelse søges givet en udformning og et 
materialevalg, der harmonerer med omgivelserne.

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

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

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Kystnærhedszone

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

10

Maks. antal etager

 

Øvrige ferie- og 
fritidsformål

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

23.03.R05

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Grønt område, stianlæg.

 

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

 

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

Maks. antal etager

 

Nærrekreativt område
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

23.03.R06

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

 

Kirkegården, spejdercenter og lignende samt formål af 
almennyttig karakter

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Eksisterende beplantning bevares i størst mulig omfang.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

25

1,5

Maks. antal etager

 

Rekreativt grønt område
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

23.03.R07

Byzone og landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Grønt område

Der må maksimalt bebygges 250 m2 i området

 

Notat              
Zoneforhold

Notat              
Lokalplaner og 
byplanvedtægter inden 
for rammen

Notat

Notat            
Infrastruktur

 

Fastlægges ved lokalplanlægning.

 

 

Der skal sikres stiforbindelser gennem området.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

Nærrekreativt område
3,5Maks. 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

23.03.R08

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Grønt område.

Der må maksimalt bebygges 1000 m2.

 

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.

 

 

Eksisterende beplantning bevares i videst muligt omfang.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

Rekreativt grønt område
3,5Maks. 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

23.03.T01

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Jernbaneanlæg med tilhørende stations- og 
driftsbygninger og rutebilstation.

Der må kun etableres kiosk og lignende mindre butikker 
til brug for kunder, der i øvrigt benytter områdets 
primære anvendelsesfunktioner.

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

 

 

Stationsbygningens hovedbygning er fredet.

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

2

Maks. antal etager

 

Transportkorridor
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

23.03.T02

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Kaserne med tilhørende garager, værksteder, depoter, 
boliger og lignende bebyggelse nødvendig for områdets 
anvendelse som kaserne.

Bebyggelse og anlæg gives et udseende, der harmonerer 
med omgivelserne. Ved kontorbygninger tillades max. 
etageantal på 2 med udnyttet tagetage. 
Indkvarteringsbygninger max. etageantal på 1 med 
udnyttet tagetage og max. 1 etage for øvrige bygninger.

Fastlægges ved lokalplanlægning.

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

25

2,5

Maks. antal etager

 

Militære anlæg
13Maks. 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

23.03.T03

Byzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Pumpestation.

 

 

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.

 

 

 

 

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

1

Maks. antal etager

 

Forsyningsanlæg
3,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af

Bebyggelsesprocenten beregnes af



Maks. bebygelsesprocent 30

8,5Maks. højde i meter

Tekniske anlæg og Trafik anlæg

Notat    
Anvendelsesbe- 
stemmelser

Fremtidig zone

Notat              
Miljøforhold

Specifik Anvendelse | 

Anvendelse generel

23.10.T01

Landzone

Notat           
Områdets    
anvendelse

Notat       
Bebyggelsens     
omfang og 
udformning

Notat              
Opholds- og         
friarealer

Inden for området må der etableres biogas- og 
rensningsanlæg, genbrugsplads samt kontor-, værksteds- 
og lagerformål.

Materialer skal være matte, ikke reflekterende og fremstå 
i grønne, sorte og grå nuancer samt materialernes 
naturfarve, og der må ikke ske en uhensigtsmæssig 
lyspåvirkning af landskabet.

Afskærmende beplantning skal afgrænse området grundet 
landskabelige forhold.

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.

 

Tankanlæg, herunder biogasreaktorer, må maksimalt opføres i 12 meter 
over terræn. Skorstene, tekniske installationer må ikke overstige 13 
meter over terræn.

Deponeringsanlæg

Specifik Anvendelse || 

Specifik Anvendelse ||| 

Maks. bebygelsesprocent

Maks. antal etager

Maks. antal etager

Maks. bebygelsesprocent

Maks. højde i meter

30

1

30

1

8,5
Rensningsanlæg

Maks. antal etager 1

 

Forsyningsanlæg
8,5Maks. højde i meter

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed

Bebyggelsesprocenten beregnes af Området som helhed



Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 79 94 68 00 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk


