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10.1 Generelt
10.1.1 Bestemmelseme idette afsnit geelder for sommer-

huse isommerhusomrader,

10.1.2 Bestemmmelseme i afsnit 10.2 og 10.3 grelder,hvis
en lokalplan eller byplanvedteegt ikke fastsretter
andre bestemmelser om det pageeldende forhold.

10.1.3 Bestemmmelseme i afsnit 10.1 til 10.13 treeder i
kraft 15. december 1998.

10.2 Bebyggelsens omfang
10.2.1 Bebyggelsesprocenten for sommerhuse beregnes

som etagearealets procentvise andel af grundstyk-
kets areal efter bestemmelseme ibilag A.

10.2.2 Der skal udleegges (reserveres) og anleegges par-
keringsarealer efter bestemmelseme i bilag B.

(10.1.1) Sommerhuse og anden
bebyggelse til ferie- og fritidsformal
er bebyggelse, som indeholder bebo-
elsesrum, der lovligt lam kan anven-
des til ophold en del af aret, jf Byg-
ge- og Boligstyrelsens bekendtgerel-
se nr. 496 af 29. juni 1990 om sup-
plerende regler i medfer afbyggelo-
vens §2.
For boliger i sommerhusomrader
gcelder bestemmelsen i planlovens §
40, hvorefter boligerne bortset fra
kortvarige ferieophold m.v. ikke ma
anvendes til ovematning i perioden
fra 1. oktober til 31. marts, medmin-
dre boligen blev anvendt til helars-
beboelse, da omriidet blev udlagt til
sommerhusomrade, og retten til
helarsbeboelse ikke senere er bort-
faldet.
Sommerhusomriider er omrader;
som i en bygningsveduegt, byplan-
vedtcegt eller lokalplan er udlagt til
sommerhusbebyggelse samt omrii-
der, som i en lokalplan overferes til
sommerhusomrade, se planlo vens §
34.

(10.2.1) Efter byggelovens § 6 B er
bebyggelsesprocenten for sommer-
huse og anden bebyggelse til ferie-
og fritidsformal 10. Anden bebyg-
gelsesprocent kan fastscettes i lokal-
plan.
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10.3 Hejder og afstande
10.3.1 Sommerhuse ma hejst opferes i 1 etage uden

mulighed for indretning af tagetage.

10.3.2 Sommerhusets hejde ma hejst veere 5,0 m og
husets yderveegge hejst 3,0 mover det omgivende
terreen.

10.3.3 Sommerhuse skal holdes mindst 5,0 m fra skel
mod nabo eller sti. Denne afstand geelder ogsa for
udestuer, karnapper, verandaer, svemmebassiner;
skorstene, havepejse m.v. samt opholdsarealer i
det fri, som breves mere end 0,3 mover det natur-
lige terreen.
Afstanden geelder ikke for bygningsdele under
terreen som keelder, trapper, nedgravet tank, led-
ninger og lignende.
For tagudheeng, vindskeder, leetage over dere,
gesimser og lignende mindre bygningsdele kan
afstanden nedsrettes til4,5 m.

(10.3.1) De ncermere hejdebegrcens-
ninger for bebyggelse i sommer-
husomriider fremgar af Bygge- og
Boligstyrelsens bekendtgerelse nr.
496 af 29. juni 1990 om supplerende
regler i medfer af byggelovens §§ 8
- 10. Af bekendtgerelsens § 9 frem-
gar, at hvis stersteparten af den eksi-
sterende bebyggelse i et sommer-
husomrade er opfert med tageetage,
kan nye huse opferes pa tilsvarende
made.
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(10.3.2) Den maksimale hejde pa et
sommerhus er normalt 5,0 m og for
husets ydervcegge 3,0 m. Kan som-
merhuset i scerlige tilfalde opferes
med tagetage (se (10.3.1)), mil byg-
ningshejden ikke overstige 6,5 m og
hejden af ydervceggene ikke vtEre
over 3,0 m. Ydervcegges hejde be-
stemmes af facadernes skxering med
tagfladen. Visse mindre bygningsde-
le kan feres op over den maksimale
hejde.

(10.3.3) Det fremgiir af byggelovens
§ 8, stk. 1, at bebyggelse i sommer-
husomrader ikke ma opferes narme-
re skel mod anden grund eller sti
end 5 m. Afstanden males vandret og
vinkelret pa skel.
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12.3 Smibygninger pi hBjst 10 m' i sommer-
husomrader

12.3J Smabygninger pa hejst 10m2 ma i sommer-
husomrader ikke opferes neerrnere naboskel eller
sti end 2,5 m og skal overholde bestemmelseme i
afsnit 12.2.1 a, bog c.
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(12.3.1 og 12.3.2) Sommerhuse ma
ikke opferes narmere skel mod nabo
eller sti end 5,0 m. De mindre
smabygninger det er tilladt at opfere

12.3.2 Opferes smabygningerne i en afstand mellem 2,5 mellem 2,5 m og 5,0 mfra skel, skal
m og 5,0 m fra naboskel og sti, skal de overholde holdes under den viste stiplede linie.

lwjdebestemmelseme iafsnit 12.2.2.


