
Lokalplan nr. 426 og Kommuneplantillæg nr. 01 til  
Syddjurs Kommuneplan 2020. 

Lokalplanområdet omfatter kulturmiljøet omkring Egil Fischers 
Ferieby ved Femmøller Strand. 

Arealet udgør cirka 45 hektar og er udpeget som kulturmiljø i 
Syddjurs Kommuneplan 2020.

Egil Fischers Ferieby er Danmarks første planlagte ferieby og 
rummer en enestående fortælling om den tidlige danske ferie-
kultur og om turismens udvikling i området omkring Ebeltoft. 

Lokalplanens formål er både at beskytte og skabe udviklings-
muligheder i det unikke kulturmiljø.  

Lokalplanen er udarbejdet af Plan og Udvikling, Syddjurs  
Kommune i samarbejde med grundejerforeningen Femmøller 
Strand. 

For at sikre, at planlægningen kunne omfatte hele det samlede 
kulturmiljø, var det det nødvendigt at udarbejde et kommune-
plantillæg.

I kommuneplantillæget udlægges nye rammer for rekreative 
områder og for blandet bolig og erhverv. Derudover juste-
res indholdet af rammebestemmelserne for de eksisterende 
sommerhusområde for at sikre, at fremtidig bebyggelse kan 
udføres i stil med den historiske bebyggelse. 

Lokalplanen nr. 426 og Kommuneplantillæg nr. 01 kan findes 
på følgende hjemmesider:

www.syddjurs.dk og www.plandata.dk 
 
Forløbet

Grundlaget til lokalplanen blev lagt i 2019, hvor arbejdsgrup-
per fra grundejerforeningen og andre lokale aktører bidrog til 
udviklingen af planens fokus og indhold.

Planforslagene var i offentlig høring i efteråret 2020 og blev 
behandlet på Byrådets møde den 24. februar 2021. Her beslut-
tede Byrådet, at forslagene skulle revideres med henblik på 
fornyet høring. I det videre arbejde skulle tilføjes et Delområde 
V, samt laves en række justeringer, med henblik på at præci-
sere planerne og gøre dem nemmere at administrere efter.

De reviderede forslag blev vedtaget af Byrådet den 27. oktober 
2021 og sendt i fornyet offentlig høring fra den 10. november til 
den 22. december 2021. I perioden blev afholdt både et klas-
sisk borgermøde og et Spørgsmål/Svar-møde, hvor områdets 
beboere fik mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål 
om lokalplanens konsekvenser og dens betydning for deres 
individuelle situation.

I høringsperioden indkom 32 indsigelser, der afstedkom en 
række ændringer af meget varierende karakter.  

Heraf blev ét forslag om tilretning af delområder vurderet at 
kræve fornyet høring. Ændringsforslaget blev udsendt til be-
rørte naboer fra den 29. juni 2022 til den 13. juli 2022.  
Der indkom ingen indsigelser og tilretningen af delområdet 
blev derfor gennemført. 

Endelige retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må ejendomme inden for lokalplanens 
område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan  
fortsætte som hidtil. 
 
Klagevejledning

Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages 
til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun 
retlige spørgsmål om tilblivelsen af planer påklages.

Dette betyder, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet 
ikke har haft ret til at træffe afgørelsen.

Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklage-
nævnet via Klageportalen, som du finder på:  
www.borger.dk og www.virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 
uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs.:  
Senest d. 26. oktober 2022.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal 
betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og  
offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis  
medhold i klagen.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets  
hjemmeside: www.naevneneshus.dk

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planernes lovlighed for 
domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for  
planens offentlige bekendtgørelse, dvs.:  
Senest den 28. marts 2023.

Offentlig bekendtgørelse d. 28. september 2022 af:  
Lokalplan nr. 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby 
med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 01 til Syddjurs Kommuneplan 2020.
 

Lokalplanens område, v. Femmøller Strand.
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Med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby, 
Femmøller Strand

Lokalplan nr. 426



HVAD ER EN LOKALPLAN?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, 
erhvervslivet og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng 
med planlægningen som helhed.

I en lokalplan fastlægger byrådet bl.a. bestemmelser for, 

 - hvad området og bygninger skal bruges til,  
 - hvor og hvordan der kan bygges nyt, 
 - hvilke bygninger, beplantning og lignende der skal bevares, 
 - hvordan nye veje, stier, friarealer og beplantning skal etableres.

Lokalplanen består af: 
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der 
fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de mil-
jømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, 
og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder.

Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes frem-
over, og som er bindende for grundejeren, brugere af området og byrådet.

Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området  
skal disponeres. Lokalplankortet hænger nøje sammen med lokalplanbestem-
melserne og er bindende. En illustrationsplan kan vise, hvordan bebyggelse og 
anlæg kan udføres efter planen. En illustrationsplan er vejledende og ikke bindende 

Øvrige bilag, der fx viser virksomhedskategorier, støjgrænser, parkeringsnormer, 
som uddyber eller illustrerer lokalplanens bestemmelser.

Hvornår udarbejdes en lokalplan?
Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større 
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byg-
geri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre 
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone 
til byzone eller til sommerhusområde.

Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring.  I 
den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser 
eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken 
udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. 
Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil 
foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, 
starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig be-
kendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden 
for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med 
lokalplanens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lo-
kalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid 
med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til 
at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Version 1.1.5 
af 21.03.07. TDS
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kan fås hos:
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Lokalplan nr. 426 
Redegørelse

FORUDGÅENDE PROCES
 
Opstart 
I samarbejde med Grundejerforeningen Femmøller Strand igangsattes i januar 
2019 en lokalplan med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby ved Femmøl-
ler. 

I perioden 16. til 30. april 2019 blev der, i henhold til planlovens § 23c, indkaldt 
ideer og forslag til planlægningen. Der indkom ialt 2 høringssvar, der resulte-
rede i, at yderligere arealer, blandt andet Nordmandshuset, blev inddraget i 
lokalplanområdet. 

Udvidelsen gav anledning til fornyet indkaldelse af ideer og forslag, som blev 
afholdt i perioden fra den 16. til den 30. marts 2020. Der indkom ialt 2 hørings-
svar, der ikke gav anledning til yderligere ændringer.

Herudover foråret 2019 og frem til fremlæggelsen af det første lokalplanforslag 
blev der afholdt en borgerinddragelsesproces med inddragelse af grundejere, 
foreninger og øvrige interessenter, blandt andet Museum Østjylland, BLIS, Na-
tionalpark Mols Bjerge og Danmarks Naturfredningsforening. På den måde har 
arbejdsgrupper fra Grundejerforeningen og andre lokale aktører været væsent-
lige bidragydere til planforslagets indhold.  
 
Kommuneplantillæg 
Med henblik på at kunne lokalplanlægge for kulturmiljøet som helhed, var det 
nødvendigt at inddrage tidligere ikke rammelagte områder og justere på be-
grænsningerne af de eksisterende rammer. Dette krævede udarbejdelsen af et 
kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget er blevet udviklet og politisk be-
handlet i samme kadance som lokalplanen.  
 
I tillæget udlægges nye rammer for rekreative områder på cirka 2,5 hektar og 
cirka 7,2 hektar bestående af eksisterende bebyggede områder i landzone 
udlægges til blandet bolig og erhverv. Derudover justeres rammebestemmelser 
for det eksisterende sommerhusområde således, at fremtidig bebyggelse kan 
udføres i stil med den historiske bebyggelse.  
 
Første forslag: Lokalplanforslag + Kommuneplantillæg 16 
Byrådet godkendte d. 26. august 2020 forslaget til lokalplanen med tilhørende 
kommuneplantillæg, hvorefter det blev fremlagt i offentlig høring 15. september 
- 10. november 2020. I perioden indkom 21 høringsvar, der gav anledning til 
så omfattende ændringer, at Byrådet d. 24 februar 2021 besluttede, at der var 
grundlag for at udarbejde et revideret lokalplanforslag. Det reviderede forslag 
skulle gennemgå en fornyet politisk behandling med efterfølgende offentlig 
høring.  
 
Revideret forslag: Lokalplanforslag + Kommuneplantillæg 01 
Det reviderede forslag til lokalplanen indeholder bl.a. tilføjelsen af delområde 
V - Egils Have, samt en række mindre tilføjelser og redaktionelle justeringer, der 
alle har til hensigt at forstærke tiltagene og ånden i den oprindelige plan, samt 
at øge planens administrerbarheden. 
 
De reviderede forslag blev vedtaget af Byrådet d. 27. oktober 2022 til fornyet 
offentlig høring i perioden 10. november – 22. december 2021. I perioden blev 
afholdt både et klassisk borgermøde og et  Spørgsmål/Svar-møde, hvor områ-
dets beboere fik mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål om lokalpla-
nens konsekvenser og dens betydning for deres individuelle situation. 
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Ved høringsperiodens udløb var indkommet 32 indsigelser, der danner grundlag 
for de ændringsforslag, der fremlægges til den endelige politiske vedtagelse af 
planerne.  
 
Ændringsforslag 
Størstedelen af ændringsforslagene vurderes at være af mindre væsentlig 
karakter og dermed ikke kræve fornyet høring. Dog blev det vurderet, at et 
forslag om at overflytte Nordmandshuset og tilhørende lade fra delområde III til 
delområde I krævede fornyet høring. Ændringsforslaget blev udsendt til berørte 
naboer fra d. 29. juni til d.13. juli 2022. Der indkom ingen indsigelser, og da æn-
dringen vurderes hensigtsmæssig, foreslås det derfor, at delområderne tilrettes.

De øvrige indsigelserne favner vidt og det gør ændringsforslagene således 
også. 

Alle indsigelser fremgår af et uadbejdet bemærkningsnotat. Her fremgår også 
Administrationens vurdering af den enkelte indsigelse og samtlige forslag til 
ændringer er markeret med rød. Ændringsforslagene er implementeret i den her 
fremlagte Lokalplan 426, samt i Kommuneplantillæg nr. 01.

Her kan eksempelvis nævnes at:

Bestemmelserne for Bebyggelsens omfang foreslås justeret for at sikre, at 
fremtidig bebyggelse udlægges under hensyntagen til de særlige og varierede 
forhold i området. Blandt andet bortfalder begrænsning på 180 m2 primære 
bebyggelse og erstattes af en begrænsning af det bebyggede areals fodaftryk. 
 
En række bestemmelser forslås justeret for at sikre, at der fortsat er en vis 
Mulighed for mangfoldighed i området, blandt andet udvides farvepaletten 
og kravet om en taghældning på min. 45 grader sænkes til 25 grader for visse 
områder.  
 
For at sikre en formmæssig og skalamæssig tilpasning, samt et vist råderum 
for den enkelte grundejer, foreslås bestemmelserne angående Tilbygninger 
justeret. Blandt andet så huse kan udvides i længderetningen og størrelsen af 
tilbygninger i direkte forbindelse til hovedhuset fastlægges relativt til hovedhu-
sets størrelse.  
 
For at sikre, at bebyggelsen kan energioptimeres uden at Feriebyens udtryk 
kompromitteres, foreslås bestemmelser angående Tekniske anlæg blandt 
andet justeret så det bliver nemmere at placere eks. varmepumper optimalt og 
mulighederne for at anlægge solceller på tage udvides. 

For at gøre lokalplanen mere tilgængelig foreslås det blandt andet, at der tilfø-
jes en læsevejledning og at strukturen tilrettes i redegørelsen, så den stemmer 
bedre overens med bestemmelserne. 
 
Servitutredegørelse 
Der er udarbejdet en ny version af Servitutredegørelsen baseret på en fornyet 
gennemgang af landmåler. Af Servitutredegørelse fremgår hvilke servitutter, der 
aflyses med lokalplanen. Syddjurs Kommune kan evt. søge yderligere servitut-
ter aflyst efter lokalplanens vedtagelse, såfremt dette vurderes at lette sagsbe-
handlingen yderligere.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønskede at bevare en påtaleret tinglyst 
i 1924 ifølge hvilken ”ny bebyggelse ikke må finde sted før tegninger hertil med 
angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m. er godkendt af Naturfred-
ningsforeningen og  hovedparcelejeren”. 
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Påtaleretten blev bekræftet i et gavebrev fra 1957, hvori Egil Fischer overdrog 
dele af området til daværende Dråby Kommune. Påtaleretten fremgår af Servi-
tut 5 i Servitutredegørelsen. 

Da den sikring af området, der var hensigten med at give DN påtaleret, stam-
mer fra en tid før planloven og nu erstattes af den sikring af kulturmiljøet, der 
indføres med lokalplanen fastholdes det, at Servitut 5 aflyses med lokalplanen. 
Dette ligger i tråd med planens formål om at lette og ensrette sagsgangen.  
 
Miljøvurdering 
Da der kun er gennemført mindre ændringer i planerne fastholdes vurderingen 
fra den tidligere gennemførte screening: At planen ikke kræver udarbejdelse af 
en miljøvurdering, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på 
miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.  
 
Endelig behandling 
Planerne blev endeligt godkendt i Byrådet d. 21. september 2022 og offentlig-
gjort d. 28. sep. 2022.

Den endelige lokalplan er gældende fra og med den dato, hvor den endelige 
vedtagelse offentliggøres i avisen.  

Planerne kan findes på www.syddjurs.dk og på www.plandata.dk
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LÆSEVEJLEDNING
Velkommen til lokalplan 426 
Den lokalplan du sidder med i hænderne lige nu, har et meget bredt sigte - den 
skal både sikre et helt kulturmiljø og enkeltstående bevaringsværdige bebyg-
gelser. Samtidig skal den give mulighed for, at området fortsat kan udvikle sig, 
blandt andet med etableringen af et helt nyt delområde og til- og ombygninger 
af den eksisterende bebyggelse. Planen skal altså tage hensyn til det, der skal 
bevares, det, der allerede er der i dag og det, der ikke findes endnu. Lokalpla-
nen indeholder derfor både bestemmelser, der fungerer for byggeri på meget 
store og på meget små grunde, bestemmelser, der tager hensyn til det bestå-
ende og det nye, til private boliger og erhverv, og bestemmelser, der bliver nødt 
til at følge eksempelvis ældre zoneindelinger, men som samtidig tager afsæt i 
og styrker Feriebyens struktur. 

Det er en kompleks plan, der kan være udfordrende at finde rundt i som læser. 
Her følger derfor nogle gåde råd til at navigere i planens indhold: 
• Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og bilag.  
 I redegørelsen kan man finde uddybende forklaringer til og begrundelser  
 for de efterfølgende bestemmelser. I bilagene findes lokalplankort, farvepalette  
 og meget mere.

• Lokalplanen skelner i nogle tilfælde imellem ejendommes anvendelse.   
 Anvendelsen er fastlagt i kommuneplanens rammer for området og kan ses på 
  kortbilag 2. I denne lokalplan findes der tre forskellige anvendelsesmuligheder;  
 blandet bolig og erhverv, sommerhusområde og rekreative formål. Kommune- 
 planens rammer har forskellige retningslinjer for hver type anvendelse, og lokal- 
 planen tager afsæt heri.

• Sommerhuse og helårsbeboelse er i udstrakt grad underlagt de samme   
 bestemmelser og går oftest under fællesbetegnelsen ”bolig” eller ”beboelse”.  
 Oftest er det en skelnen mellem, om der er tale om en erhvervs- eller beboel- 
 sesejendom, der afkaster den største forskel i ejendommenes muligheder og  
 begrænsninger. 

• Lokalplanen tager i andre tilfælde udgangspunkt i delområder. Delområderne  
 er fastlagt ud fra de oprindelige planer og principper for strukturen i Feriebyen.  
 Lokalplanen indeholder 5 delområder, der kan kan ses på kortbilag 3. 

• I særlige tilfælde skelner lokalplanen også mellem bebyggelse ud fra en geo- 
 grafisk placering. F.eks. kan der inden for Delområde III blive skelnet mellem de  
 ejendomme, der ligger ud mod Hovedgaden og de, der ikke gør. 

• Derudover skelner lokalplanen også mellem bebyggelse, der er givet en 
  bevaringsværdi på 1 - 4, bebyggelse med en bevaringsværdi på 5 og bebyggel- 
 se der ingen bevaringsværdi har.  Bebyggelse med en bevaringsværdi, er  
 i nogle tilfælde underlagt andre bestemmelser, f.eks. i forhold til tilladte farver til 
 brug på facader og vinduer, end bebyggelse uden bevaringsværdi. Kortbilag 4  
 viser bevaringsværdige bygninger og beplantning. Bestemmelserne om beva 
 ring, fremgår af kap. 8, men refererer også nogen steder til bestemmelserne i  
 kap. 6 og kap. 7. 

Som læser skal du derfor være opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor 
du både vil skulle orientere dig i bestemmelser, der går på anvendelse, delom-
råde, geografi og bevaringsværdi, for at finde frem til, hvad der helt præcis gør 
sig gældende for den enkelte ejendom.

Bestemmelserne er skrevet i en sådan rækkefølge, at der først fremsættes 
generelle bestemmelser, der gør sig gældende for hele lokalplanområdet, efter-
fulgt af yderligere bestemmelser, der tager udgangspunkt eksempelvis i anven-
delse, delområde eller geografi.

Rigtig god læselyst!
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NimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofte

KOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLIND

PindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrup

LimeLimeLimeLimeLimeLimeLimeLimeLime

MørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørke

RyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgård

ThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsager

BalleBalleBalleBalleBalleBalleBalleBalleBalle

RØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDEUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølle

FeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballe

KnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebel

GrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeld

VrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinners

TirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrup

TvedTvedTvedTvedTvedTvedTvedTvedTved
EBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFT

HORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLET

Oversigtskort: Lokalplanområdets placering i Syddjurs Kommune.

REDEGØRELSE 

LOKALPLANENS BELIGGENHED
Lokalplanens område ligger ved Femmøller Strand og markerer indgangen til Mols og  
Helgenæs, når man ankommer fra Ebeltoft.  
 
Lokalplanens område udgør et areal på ca. 45 ha.
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EGIL FISCHERS FERIEBY
KULTURHISTORIEN  

Egil Fischers Ferieby er et unikt kulturhistorisk miljø. Området ved Femmøller 
Strand er Danmarks første planlagte ferieby og rummer en enestående fortælling 
om den tidlige, danske feriekultur og om turismens udvikling i området omkring 
Ebeltoft.

Egil Fischer var arkitekt og byplanlægger og levede i perioden 1878 -1963. Han 
købte i starten af 1920’erne 400 ha jord ved Femmøller med det formål at skabe 
en have- og ferieby med lys, luft og udsigt. Projektet påbegyndtes i 1922, og den 
første bygning Egil Fisher opførte, var Molskroen i 1923.

Området blev pålagt servitutter, der siden blev toneangivende for lignende områder. 
Den 9. december 1924 udsendte Egil Fischer et manifest med de grundlæggende 
sommerhusdeklarationer for området. Som noget ganske særligt var det en del af 
bestemmelserne i byplanen, at ny bebyggelse skulle godkendes af både Natur-
fredningsforeningen og af hovedparcelejeren. Disse deklarationer blev tinglyst og 
henvist til i skøder, ofte suppleret med særlige servitutter for den enkelte parcel. 
Af de almindeligt gældende bestemmelser kan særligt nævnes: 

• at ny bebyggelse ikke må finde sted før tegninger hertil med angivelse af pla-
cering, materiale, farve,hegn m.m. er godkendt af Naturfredningsforeningen 
og hovedparcelejeren...”

• at der ikke på parcellen må findes nogen virksomhed, der ved røg, støj eller 
ilde lugt forulemper de omboende,

• at det er forbudt at henstille beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 
tre måneder.

I 1957 overdrog Egil Fischer de ubebyggede arealer til Dråby Kommune med 
henblik på at bevare disse som grønne områder, vejarealer, naturpark mv. 

Ved overdragelsen til daværende Dråby Kommune i 1957 medfulgte et gavebrev, 
hvor der står: 

”De overdragne ejendomme skal i henhold til den af Danmarks Naturfredningsfor-
ening den 30. juni 1942 godkendte byplan for bebyggelse for Femmøller Strand 
stedse henligge som vejarealer, strandarealer, grønne områder og naturpark m.v. 
og bebyggelse af arealerne eller anvendelse af disse i strid med nævnte byplan 
må derfor ingen sinde finde sted”. 

Egil Fischer, der selv bosatte sig i Femmøller, blev således en pionér inden for 
såvel planlægning som naturbeskyttelse i Danmark. 

Historiske tegninger over området kan ses på modstående side.
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Egil Fischers plan udarbejdet på baggrund af det realiserede i 1942.

Egil Fischers første plan udarbejdet i 1935.  
Her er den stramme geometri i byplanen særligt tydelig, 

denne blev sidenhen blødt mere op.
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BYPLANENS STRUKTUR
Egil Fishers Ferieby strækker sig fra foden af istidslandskabets bakkedrag og 
ned mod kysten ved Femmøller strand. Her ligger det stramme og aksefaste 
anlæg og spiller smukt op imod det kuperede og frodige landskab.

Egil Fischers byplan har to akser; en ”Kulturakse” og en ”Kommerciel akse”.

Den kommercielle akse har sit ankerpunkt ved Molskroen og løber langs med 
Hovedgaden. Det er langs denne akse, at man man ankommer til området og 
her at butikslivet udspiller sig. 

Kulturaksen udgøres af de rekreative områder, der fra Kirkebakkens udsigts-
punkt strækker sig over Stadion og Grønningen og ned mod havet. Det var 
oprindeligt en del af byplanen, at Feriebyen skulle have  sin egen kirke, hvoraf 
Kirkebakken har fået sit navn. På Kirkebakken er der i stedet opført et mindes-
mærke over Egil Fischer og byplanlæggerens urne er nedsat her. 
 
Derudover udgør Vestvangen og Vesthaven ved Stjernepladsen en sekundær 
diagonal akse, der afslutter området mod Vest  
 
Oversigtskort over området kan ses på Fig. 1 . 

REVITALISERING AF FERIEBYEN I  2016
I 2016 blev et større projekt for en revitalisering af Egil Fischers Ferieby afsluttet. 

Projektet var igangsat som en del af  Realdania-kampagnen ”Stedet Tæller”, der  
støttede konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder med det formål at 
udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kunne bidrage til at styrke livs-
kvaliteten i yderområderne.

Projektet var et samarbejde mellem Destination Djursland, Grundejerforeningen 
Femmøller Strand og Syddjurs Kommune med støtte fra Nationalpark Mols Bjerge. 
Realdania bevilgede 3.2 mio. kr. til projektet. Projektet modtag desuden støtte fra 
N.C. Nielsens fond og LAG-Djursland.

Med Revitaliseringen af Egil Fischers Ferieby blev de væsentligste elementer i 
den oprindelige byplan trukket frem, så de igen fremstod tydeligt og letaflæselige. 

Med den hensigt at skabe nysgerrighed og en lyst hos den besøgende til at gå på 
opdagelse i området har revitaliseringsprojektet blandt andet resulteret i fysiske 
forbedringer og en bedre formidling af informationen om området.

Blandt andet blev:

- der blev i overensstemmelse med Egil Fischers visionsplan plantet alléer af rønne-
træer (bredbladet røn), langs med Stadion og Grønningen, der markerer og binder 
området sammen. Der blev ligeledes plantet rønnetræer langs Vestervangen, der, 
sammen med Stjernepladsen og Vesthaven, udgør anlæggets diagonale akse. 

- de primære veje i området rettet op og toppet med slotsgrus og en ny grusvej 
fuldender den oprindelige stadionform.

- P-anlæg ved Grønningen, samt ved begyndelsen af den kommercielle akse ved 
rundkørslen, markeret og afgrænset med hæk af bøgepur.

- der ved trappeanlægget, der afslutter den kulturelle akse og fører op til udsigts-
punktet, hvor Egil Fischer og hans hustru ligger begravet, nyanlagt en dobbeltløbet 
trappe med trin i granit og med et sortmalet stålgelænder. Herfra fører stier videre 
til Egil Fischers Naturpark, en stor romantisk anlagt park, der ligger i det bakkede 
terræn op mod Lyngsbækgård og skovene, der tilhører herregården.
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Fig. 1: Oversigt over området, 1:5000.
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- der i den modsatte ende af aksen anlagt et forsinkelsesbassin, der dræner det 
omkringliggende areal og dermed afhjælper problemer med opstigende grund-
vand og manglende afledning til kysten. Bassinet har en geometrisk form og en 
skrånende kant, hvorved det markeres, at der at tale om et anlæg og ikke blot 
en naturlig lavning, for derved at understrege den præcise geometri, som hele 
visionsplanen hviler på.

- der på Østtorvet opstillet en række plinte i egetræ, der afgrænser området og 
markerer stedet som opholdsrum samtidig med, at de sikrer imod at arealet an-
vendes som parkeringsplads og i Vesthaven blev der placeret en bænk, hvorfra 
man kan nyde udsigten mod Mols Bjerge.

- der på Stadion anlagt to nye aktivitetsflader med grus, der giver mulighed for 
at spille boule eller lave andre aktiviteter. Boldbanen blev forsynet med nye mål 
i træ der bliver flittigt brugt af børn. 

- der ved Grønningen opstillet et større oversigtskort og en holder med gratis 
infofoldere inkl. kort. Ved områdets åbne pladser blev der placeret infoplancher, 
der fortæller om områdets historie relativt til det enkelte sted.

Siden 2016 er nogle af forbedringerne dog blevet sløret på grund af manglende 
vedligehold. Eksempelvis er den stramme geometri ved vejenes afgrænsninger 
med brosten mellem kørebane og rabat sløret af ukrudt, ligesom allétræerne 
flere steder er gået helt eller delvist ud.

LOKALPLANENS BAGGRUND
Den 25. januar 2016 ansøgte Grundejerforeningen Femmøller Strand om op-
start af lokalplan omfattende hele Grundejerforeningens område. Syddjurs Kom-
mune tilkendegav, at der på et senere tidspunkt kunne udarbejdes en lokalplan 
for en del af grundejerforeningens område, hvis dette skønnedes nødvendigt, 
men igangsatte på daværende tidspunkt ikke en lokalplanproces.

I april 2018 modtog Syddjurs Kommune en ansøgning om nedrivning af et som-
merhus beliggende på Fuglsøvej 12. Huset var optaget som bevaringsværdigt 
med en bevaringsværdi på 4 og da sagen d. 15. maj 2018 blev behandlet i 
Udvalget for Natur, Teknik og Miljø blev det derfor besluttet, at der ikke skulle 
meddeles nedrivningstilladelse. Derimod blev der nedlagt et forbud i henhold til 
Planlovens § 14, hvilket medfører, at der skal udarbejdes en lokalplan, som sik-
rer ejendommen mod nedrivning. Læs mere om udpegning af bevaringsværdige 
bygninger under afsnit om SAVE-registrering, s. 22.

For at opretholde et § 14 forbud skal et forslag til en lokalplan udarbejdes inden-
for et år fra forbuddets nedlæggelse. Men da det blev vurderet at § 14 forbud-
det ville betyde et uhensigtsmæssigt tidspres for udarbejdelse af en bevarende 
lokalplan, blev det på et møde i Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur d. 5. 
september 2018 besluttet at ophæve §14 forbuddet og meddele grundejer en 
nedrivningstilladelse.

På mødet tilkendegav Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i stedet, at de 
ønskede et plangrundlag udarbejdet for Egil Fischers Ferieby omfattende hele 
kulturmiljøet og med fokus på inddragelse af grundejerne i processen.

D. 16. januar 2019 blev lokalplanen igangsat på et møde i Udvalget for Plan, 
Udvikling og Kultur. For at muliggøre en planlægning for, og dermed en sikring 
af, det samlede kulturmiljø, var det nødvendigt også at igangsætte et tilhørende 
kommuneplantillæg. I tillæget udlægges nye rammer for rekreative områder på 
cirka 2,5 hektar og cirka 7,2 hektar bestående af eksisterende bebyggede om-
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Schønherrs landskabsplan, der var med til at danne  
baggrund for projektet ”Stedet tæller”, der blev afsluttet i 2016.

Fartdæmpende foranstaltninger etableret 
i krydsfeltet mellem de to akser som en 
del af ”Stedet Tæller”. De er dog fjernet 
efterfølgende pga. støj på nabogrunde. 

Østtorvet efter revitalisering i 2016. 

Vestervangen, det andet aksefaste anlæg.

Vesttorvet.

Aktivitetsflader på Stadion.

Trappeanlægget op til Egil Fischers buste.

Forsinkelsesbassin
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råder i landzone udlægges til blandet bolig og erhverv. Derudover justeres ram-
mebestemmelser for det eksisterende sommerhusområde således, at fremtidig 
bebyggelse kan udføres i stil med den historiske bebyggelse.  

Endvidere blev det besluttet at igangsætte en borgerinddragelsesproces med 
henblik på at kvalificere planens indhold og sikre lokal forankring.

Syddjurs Kommune ønsker med lokalplanen at styrke kulturarven og de beva-
ringsværdige bygninger og miljøer for at sikre og videreføre de kvaliteter og den 
identitet området besider og styrke de potentialer det rummer, eksempelvis i 
forhold til erhverv og turisme.  

BORGERINDDRAGELSESPROCES
Henover forår, sommer og efterår 2019 har blev således gennemført en omfattende 
inddragelsesproces af beboere i Feriebyen, men også af øvrige interessenter som 
Danmarks Naturfredningsforening, Museum Østjylland, Nationalpark Mols Bjerge 
og BLIS (By- og Landskabskultur i Syddjurs). 

D. 31. maj. 2019 blev der afholdt et opstartsmøde, hvor der deltog omkring 75 
grundejere, interessenter og repræsentanter for ovenstående foreninger. Der blev 
på mødet nedsat arbejdsgrupper som arbejdede med lokalplanens indhold inden-
for hver af emnerne: ”Delområder og grad af bevaring”, ”Bevaringsbestemmelser, 
facade/tag mv.” og ”Veje og beplantning”.

Arbejdsgrupperne var præget af engagerede deltagere, der med stor lokal viden, 
kendskab til historien for Feriebyen og forståelse for landskabet, biddrog til gode 
og relevante drøftelser under de tre overskrifter. Der blev især udtrykt en stærk 
interesse for, hvordan lokalplanen kunne blive det bedst mulige redskab til dels at 
formidle Feriebyens oprindelige stemning og ånd i overensstemmelse med Egil 
Fischers vision og  dels for hvordan områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur 
kan udvikles og tilpasses i fremtiden.

Denne forudgående proces, samt de i offentlighedsfaserne indkomne høringssvar, 
danner baggrund for lokalplanens indhold og bestemmelser.

LOKALPLANENS FORMÅL (§1)
Formålet med lokalplanen er tofold, dels skal det enestående kulturmiljø bevares  
og dels skal det sikres, at området fortsat kan udvikle sig.

Intentionen med lokalplanen er, at styrke fortællingen om Feriebyen og visionen 
bag den igennem en sikring af både de enkelte bevaringsværdige bygninger, men 
også at sikre det samlede kulturmiljø, dvs. sikre at den fremtidige bygningsmæssige 
udvikling, i form af ombygninger, tilbygninger og nybyggeri, sker i overensstem-
melse med den stedlige byggestil i forhold til proportionering, stiltræk, materialevalg, 
farver og generelt arkitektonisk udtryk. 

Med lokalplanen fastlægges derfor bestemmelser, der sikrer at struktur og karakte-
ristika fra Egil Fischers byplan videreføres. Forhåbningen er, at området om 10, 20, 
50 år vil fremstå endnu mere i tråd med den oprindelige vision, end det gør i dag. 
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EN OVERGANGSPERIODE
Dette langsigtede perspektiv betyder, at området over de næste mange år vil 
være under langsom udvikling og generelt tilnærme sig den særlige byggestil, 
der kendetegner Egil Fischers Ferieby. For at opnå dette fremtidige udtryk, er 
det nøvendigt, at lokalplanens bestemmelser er ganske omfattende og i visse 
tilfælde også relativt restriktive. For de ejendomme indenfor lokalplanområdet, 
der ikke umiddelbart falder inden for den stedlige byggestil, kan denne over-
gangsperiode vise sig udfordrende. Skønt lokalplanen søger at sikre udviklings-
muligheder for alle typer af ejendomme, kan den umuligt tage højde for samtlige 
scenarier. Der kan derfor være tilfælde, hvor det vil være nødvendigt at søge 
dispensation fra lokalplanen for at kunne gennemføre et ønsket tilbygnings- el-
ler renoveringsprojekt. 

FORENKLING OG ENSRETNING
Der er ved lokalplanens tilblivelse tinglyst nærved 400 servitutter for området. 
Det er derfor også en klar hensigt med lokalplanen, at aflyse og erstatte tinglyste 
servitutter og deklarationer for området og på den måde sikre en ensretning og 
forenkling af byggesagsbehandlingen for området.

Kig langs kulturaksen fra udsigtspunktet ved Egil Fischers buste.
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LOKALPLANENS OMRÅDE
NUVÆRENDE FORHOLD
OMRÅDETS ZONESTATUS
Størstedelen af områdets ejendomme ligger i sommerhuszone og den øvrige 
bebyggelse ligger i landzone. Se kortbilag 2.

EJERFORHOLD
Ejendommene i området er overvejende i privat eje, med undtagelse af de rekrea-
tive arealer, som Egil Fischer i 1957 overdrog til daværende Dråby Kommune og 
som nu er overgået til Syddjurs Kommune.

OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE
Området anvendes som en blanding af sommerhusområde og helårsbeboelse, 
der er dog ingen klare fysiske forskelle imellem de to. Omkring områdets kom-
mercielle akse ligger desuden erhverv og detailhandel i form af restaurant og 
hotelvirksomhed på Molskroen samt Molskroens Brasserie, Egils Café og en 
enkelt butik med brugskunst mv. Andre steder er der i eksisterende bygninger 
indrettet bed and breakfast, overnatningsfaciliteter og lignende.  
Områdets faciliteter og rekreative arealer anvendes både af beboere og besø-
gende til både rolige ophold og fysiske aktiviteter. 

TRAFIKALE FORHOLD
Området har 2 store færdselsårer. Hovedgaden, der forbinder området til Fem-
møller og videre til Århus, samt Fuglsøvej, der forbinder området med Mols og 
Helgenæs. De to veje samles i rundkørslen, der forbinder området mod Ebeltoft. 

Der er etableret parkeringsarealer til besøgende, strandgæster m.m. omkring 
rundkørslen ved Molskroen og på den nordlige side af Hovedgaden, samt i den 
nordlige ende af Grønningen.

Vejene internt i området er mindre og lægger op til langsom færdsel, der tilgodeser 
bløde trafikanter. 

Der findes flere stiforløb i området, der skaber forbindelser på kryds og tværs. 
Stierne leder bl.a. videre til naturområderne nord for lokalplanområdet og til Mols 
Bjerge. Stierne understøtter områdets rige muligheder for rekreative oplevelser 
og fritidsliv i naturen og ved kysten.

For trafikale forhold se kortbilag 5.

EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG ANLÆG
STEDLIG BYGGESTIL
En væsentlig del af områdets karakteristika vurderes at være den særlige 
arkitektur og stedlige byggestil, som overvejende er udviklet af Egil Fischer selv. 
Området er dog også præget at stor variationen i den øvrige bebyggelse, der 
understøtter områdets fortælling om tidens fritidshuse.

De typiske Egil Fischer huse er opført som simple fritidshuse med nationalro-
mantisk islæt, bygget af lokale materialer. Ofte fremstår de som sortmalede 
bindingsværkshuse med murede tavl, overvejende i røde teglsten og med røde 
tegl- eller stråtage. Husene er primært længehuse med høj tagrejsening og 
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Eksempler på markante Egil Fischer huse, som viser den stedlige byggestil

Huse langs Vester Allé. En typisk repræsentant for de tidligste huse i feriebyen opført i 
bindingsværk, med tavl i blank mur, teglhængt tag og udvendig trappe. 

Molskroen set fra Østtorvet.

Nørrehald, som Egil Fischer opførte som sin egen boligJomfrustien 8, placeret i skovområdet i den  
nordligste del af området.

Egil Fischers vej 15,  
placeret øverst på bakkekammen. 

Egil Fischers vej 11, placeret ved den kulturelle  
akse nedenfor Kirkebakken og udsigtspunktet.
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smalt tagudhæng. Tilbygninger og tilføjelser til husene, som udvendige trapper, 
altaner, indgangspartier og lignende, er typisk udført i sortmalet træ. Gavlene er 
mange steder udført som 1 på 2 lodret sortmalet træbeklædning. 

Det er typisk for længehuset, at der er skabt en aflæselig rytme og inddeling af 
den enkelte facade fremhævet og forårsaget af bindingsværkets rytme. Længe-
huset har typisk symmetrisk opdelte to-fags vinduer med opsprossede, side-
hængte vinduer. Vinduerne har typisk flugtet med facaden og der har således 
ikke været behov for sålbænke, hvorfor bebyggelsen fremstår uden.

Bygningsformen, skalaen og proportionerne på bygningerne, medvirker sam-
men med farverne, der overvejende ligger indenfor jordfarveskalaen i mørke 
nuancer, til at bebyggelsen i området fremstår som en helhed, der på én gang 
falder i med - og fremhæver - det omkringliggende landskab.

Der findes flere eksempler på nybyggeri samt om- eller tilbygninger i Egil Fi-
schers Ferieby, der vurderes at tilpasse sig den stedlige byggeskik. Dette gøres 
ofte ved at tilføjelserne tager udgangspunkt i det, der findes i den oprindelige 
bebyggelse. Eksempelvis proportioner, der tager afsæt i det velkendte formud-
tryk fra længehuset  præget af et symmetrisk sadeltag med høj rejsning samt 
farve- og materialevalg, der følger den palette, der allerede præger området.

De mange typiske Egil Fischer-huse opleves i særdeleshed ved ophold i og 
bevægelse gennem området. For mange vil den mest markante oplevelse af 
bebyggelsen være Molskroens gule bindingsværksbygning, der  ligger nærmest 
rundkørslen hvor Kysvejen, Hovedgaden og Fuglsøvej mødes. 

På billederne s. 19 ses eksempler på markante Egil Fischer huse, der repræ-
senterer de særlige træk, der kendetegner den stedlige byggestil i området. 
Herunder ses eksempler på ny- og tilbygninger, der vurderes at passe ind i 
Feriebyens udtryk.  
 
 
EKSISTERENDE LANDSKAB OG GRØNNE ANLÆG
Størstedelen af lokalplanens område ligger på det marine forland ned mod ky-
sten og strandengen ved Femmøller strand. Mod nord/nord-vest stiger terrænet 
dog markant bag stenalderkystlinjen. Den nordlige del af området er derfor 
præget af dramatiske tærenspring, hvorimod Feriebyens lavere beliggende del 
fremstår som en samlet flade uden bemærkelsesværdige ændringer i terrænni-
veauet. Se kort på modsatte side.

Ved Femmøller Strand grænser området op til Nationalpark Mols Bjerge. Nord 
for lokalplanområdet er det muligt at bevæge sig rundt i Egil Fischers Naturpark, 
et skov- og naturområde, der udgør en del af det bløde bakkelandskab i Mols 
Bjerge. 

Tilbygning og restaurering på Fuglsøvej 2, der modtog 
Syddjurs Kommunes arkitektur- og bevaringspris i 2018.

Eksempler på nybyggeri i feriebyen, der er tilpasset i  
farver og hovedform fra den stedlige byggestil.
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Kig fra strandengen til bebyggelsen på de lavtliggende arealer og 
det stigende bakkelandskab i baggrunden.

Kig fra Grønningen til Hovedgaden 
og Stadion med det bebyggede 
bakkelandskab i baggrunden.

Istidslandskabets bugtende flade møder den flade strandeng

Bebyggelse i bakkelandskabet.

Ejerlav  Strandkær by, Agri

Ejerlav Lyngsbækgård Hgd., Dråby
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Det bløde bakkelandskab danner en klar kontrast til den stramme geometriske 
struktur, som Feriebyen er anlagt efter og som i særdeleshed tegnes af de 
kvadratiske og ovale rum omkring hhv. Grønningen og Stadion. Konstrasten 
understreges af, at disse rum afsluttes med åbninger ud mod de store åbne 
landskabsrum ved Mols bjerge og kysten.

De grønne anlæg i området består af Stadion, Grønningen, Øst- og Vesttorvet, 
Vesthaven samt et lavtliggende grønt område ved Møllestien, der i Egil Fischers 
visionsplan var tiltænkt tennisbaner. Ved udsigtspunktet på Kirkebakken samt 
ved det grønne område ved Møllestien, står der store selvsåede egetræer, der 
bryder med det velplanlagte anlæg, men samtidig er karaktergivende for land-
skabsrummene, som de fremstår i dag. Egil Fischer var selv med til at plante 
en stor del af de eksisterende træer, der vokser langs bakkekammen og danner 
visuel baggrund for bebyggelsen og Feriebyen i sin helhed. De store, gamle 
træer vurderes at være med til at skabe en særlig stemning i området. 

Ved Stadionvej, Gyvelvang, Vester Alle og Vestervangen understreges det ak-
sefaste anlæg af allétræer af bredbladet røn. 

BEVARINGSVÆRDIER OG KULTURARV
KULTURMILJØ
Området og dets bevaringsværdige træk og strukturer var allerede kortlagt i Kom-
muneatlas for tidligere Ebeltoft Kommune fra 1998 (fig. 2). Kulturmiljløet for Egil 
Fischers Ferieby er endvidere blevet screenet umiddelbart forud for udarbejdelsen 
af Syddjurs Kommuneplan 2020.

Screeningen fastslår, at kulturmiljøet udgør en vigtig kulturhistorisk helhed, da 
Feriebyen er den første i Danmark, som blev opført efter en regulær byplan. Arki-
tekturen er med tiden blevet blandet, men de oprindelige feriehuse og det aksiale 
anlæg har en høj arkitektonisk værdi. Den oprindelige struktur har for nyligt gen-
nemgået en revitalisering. 

Kulturmiljøets udstrækning vurderes at omfatte det areal, som kan ses af over-
sigtskort på fig. 3. Lokalplanen omfatter størstedelen af denne udstrækning med 
undtagelse af arealer, der på anden vis er sikret af fredningsbestemmelser, strand-
beskyttelse eller lignende.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
SAVE-registrering
SAVE er en forkortelse af ”Survey of Architectural Values in the Environment” 
(Kortlægning af arkitektoniske værdier, udfra de fem parametre: arkitektur, kultur-
historie, miljø, originalitet og tilstand).

I foråret og sommeren 2019 blev alle hovedhuse (dvs. ikke garager og andre 
sekundære bygninger) opført før 1950 vurderet med hensyn til deres bevarings-
potentiale. De bygninger, der i forbindelse med denne screening blev vurderet 
bevaringsværdige på en skala fra 1-5 fremgår af kortbilag 4. Der er udpeget i alt 
17 bygninger med høj bevaringsværdi indenfor lokalplanens område og 18 med 
en middel bevaringsværdi på 4. Herudover findes 22 bygninger udpeget med en 
middel bevaringsværdi på 5. Der findes ingen fredede bygninger i området.

De bevaringsværdige bygninger er primært opført i perioden fra ca.1920 - 1950. 
Den ældste bygning i området er Nordmandshuset, der blev opført allerede i 1730 

Seneste registrering 
af bevaringsværdige 
bygninger fremgår af 
visningsside https://
planer.viewer.dkplan.
niras.dk/plan/33#/
og vil blive lagt ind 
på Kulturstyrelsens 
hjemmeside  www.
kulturarv.dk/fbb
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Fig. 2 
Udpegning af bevaringsværdige træk og 

strukturer  i feriebyen i Kommuneatlas for 
Ebeltoft Kommune fra 1998.

Fig. 3 
Udpegning og afgrænsning af kulturmiljøet 
i screening af kulturmiljøer, foretaget i 
2018/19 af Arkitektskolen i Århus.

Nordmandshuset fra 1730 er det ældste, bevaringsværdige hus i området. Egil Fischer opholdt sig i huset, da han første gang oplevede land-
skabet, hvor Feriebyen siden blev grundlagt. I Nordmandshuset har han muligvis fundet inspiration til længehusets muligheder.
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og dermed foregriber Feriebyens udbygning. Enkelte bygninger med opførselsår 
efter 1950 er også udpeget som bevaringsværdige heriblandt Molskroen, der op-
rindeligt er opført i 1923, men blev genopbygget efter en brand i 1940 og renoveret 
i 1963, samt Bakkestien 1 fra 1951. 

En del af de bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige er opført i en tydelig 
Egil Fischer stil. Der findes dog også udpegede bygninger, der på forskellig vis 
adskiller sig fra denne stil, se eksempler på billederne s. 25. 

BEVARINGSVÆRDIG BEPLANTNING
Der er indenfor lokalplanens afgrænsning arealer med beplantning samt et mindre 
antal enkeltstående træer, der er fundet bevaringsværdige. Disse udgøres blandt 
andet af de karaktergivende træer på Kirkebakken og det grønne areal ”tennis-
banerne” ved Møllestien. 

Allétræerne langs vejene i Kulturaksen og langs Vestervangen, som blev plantet 
i forbindelse med revitaliseringsprojektet, udgør også et bevaringsværdigt træk, 
der er med til at understrege det aksefaste anlæg.

De bevaringsværdige arealer, enkeltstående træer og beplantningstræk fremgår 
af kortbilag 4. 

ØVRIGE FORHOLD
Privat og offentlig service
Området rummer mindre detailhandel, samt café, restaurant og brasserie ved 
Molskroen, som også rummer overnatningsmuligheder med hotelvirksomhed. Der 
findes desuden overnatningsmuligheder i form af bed and breakfast flere steder 
indenfor lokalplanens område. Ved kysten syd for lokalplanområdet ligger offentlig 
badestrand med adgang til strandkiosk og toiletfaciliteter. 

Skole og daginstitutioner
Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Ebeltoft skoledistrikt, men 
lige op af grænsen mod Mols og Helgenæs skoledistrikt, hvor Molsskolen ligger.
Lokalplanens område betjenes af daginstitutionerne Børnehuset Hyrdebakken og 
Æblehaven i Ebeltoft. 

Kollektiv trafik
Området trafikbetjenes af busser på timebasis via rute 123 med stop ved Hoved-
gaden/Grønningen.

Bustrafik langs den kommercielle akse.
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Bevaringsværdig bygning Fuglsøvej 22,  
på de lavtliggende arealer  ned til kysten.

Bevaringsværdig bygning Nordmandsvej 7, 
ved foden af bakkerne.

Bevaringsværdig bygning, 
Møllestien 17.

Bevaringsværdig bygning, Nordmandsvej 3.Bevaringsværdig bygning, Under Halden 2.

Bevaringsværdig bygning Fugsløvej 26. Langs grundene parallelt 
med Fuglsøvej løber Femmøller å, der har givet anledning til 

etablering af små broer, som giver en særlig stemning.

Eksempler på bevaringsværdige huse med andre stil-træk fra tidens fritidshuse.
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LOKALPLANENS INDHOLD
DISPONERING
Lokalplanen disponeres i videst mulige omfang, så den er samstemmende med 
Egil Fishers oprindelige vision for området, dvs. rum til rekreative aktiviter langs 
Kulturaksen og erhverv og ankomst langs med den Kommercielle akse. Med 
etableringen af det bye boligområde Egils Have skabes en tydelig afslutning af 
området mod vest.

ZONEFORHOLD (§2)
Lokalplanen ændrer ikke på områdets eksisterende zonestatus. For eksisterende  
sommer- og fritidshuse i landzone, kan der søges om ændret anvendelse til hel-
årsboligbebyggelse samt erhvervsformål indenfor miljøklasse 1-2. 

Det er ikke muligt at ændre en anvendelse fra blandet bolig- og erhvervsformål 
til sommer- og fritidshus, da der ikke kan udlægges nye sommerhuse i kystnær-
hedszonen jf. planloven.

Se zoneforhold på kortbilag 2 og på oversigsbillede på modsatte side.  
 
OMRÅDETS ANVENDELSE (§3)
Lokalplanens områder kan anvendes i overensstemmelse med de zoner, der er  
angivet på kortbilag 2: 

Indenfor områder udlagt til blandet bolig- og erhverv*, kan der etableres helårs-
boligbebyggelse samt erhverv indenfor miljøklasse 1-2 samt veje, stier og grønne 
områder.

Indenfor områder udlagt til sommerhusbebyggelse,* kan der etableres som-
merhusbebyggelse samt veje og stier.

Indenfor områder til rekreative formål, kan der etableres veje og stier, samt anlæg 
til lokal afvikling af regnvand (LAR) i form af f.eks. regnvandsbassin, regnbede, 
forsinkelsesbassin, opstuvningsarealer mv. tillige med fælles rekreative områder i 
form af  parkarealer, torvedannelser, anlæg til boldspil, naturområder og lignende. 
Stadion og Grønningen kan desuden anvendes til udendørs arrangementer og 
lignende midlertidige aktiviteter.

Delområder
Lokalplanens område inddeles desuden i delområder som vist på kortbilag 3. 
Delområderne er inddelt med udgangspunkt i områdernes karakter og placering 
i landskabet, således at:

Delområde I, omfatter bebyggelse omkring den Kommercielle akse øst for Sta-
dion og Grønningen. Dvs. det område, der er centrum for fælleslivet og turismen 
i området. 

Delområde II, omfatter den mest synlige del af bebyggelsen beliggende om-
kring Kulturaksen, der er med til at aftegne rummene omkring Stadion og Grøn-
ningen

Delområde III, omfatter den bebyggelse, der ligger i ”baggrunden”, enten oppe 
i det bagvedliggende terræn, lavt langs å-løb, eller bag beplantning og bebyg-
gelse så den fremstår mindre synlig i landskabet

Delområde IV, omfatter områdets grønne anlæg, samt veje og stier.

Delområde V, omfatter nuudstykninger af et lille antal enkelt- eller dobbelthuse, 
samt mulighed at etablere et Byens Hus i en eksisterende ladebygning.

* BEMÆRK  
At udover bestemmel-
serne ang ”anvendelse” 
sidestilles sommerhus- og 
helårsbeboelse i planen 
og gives i langt de fleste 
tilfælde de samme mulig-
heder og begrænsninger. 
De refereres derfor ofte til 
både sommerhus og hel-
årsboligbebyggelse under 
den samlede betegnelse: 
Boligbebyggelse. 
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Eksisterende sommerhuszone er markeret med gul skravering.
Inddeling i delområder. 

For stort kort se kortbilag 3.

Virksomheder

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan drives forskellige former for erhverv i 
lokalplanområdet, forudsat at virksomhederne drives på en måde, der er for-
enelig med områdets karakter og ikke påfører området gener i form af mange 
transporter, støj el. lign. Det betyder bl.a. for liberale virksomheder i privat 
helårsbeboelse at de ikke må have ansatte, der har deres gang på adressen, 
ikke må ændre karakteren af ejendommens udseende og ikke kræve parkering, 
udover hvad der kan rummes på matriklen. 

For at understøtte livet i og karakteren af den kommercielle akse gives der in-
den for delområde I mulighed for at etablere enkeltstående udvalgsvarebutikker, 
hotelvirksomhed samt café og restaurant ligesom kan der drives café, udvalgs-
varebutik og liberalt erhverv i Byens hus, sålænge huset stadig kan anvendes til 
fælleshus. 

 
UDSTYKNING (§4)
Langt størstedelen af lokalplanens område er allerede er fuldt udbygget og 
der gives derfor udelukkende mulighed for yderligere udstykning i lokalplanens 
delområde V - Egils Have. Herudover kan der foretages mindre korrektioner, 
der er i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af ejendommen, samt 
evt. om- eller sammatrikuleringer, der er i overensstemmelse med Egil Fishcers 
oprindelige plan for området.
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Delområde V - Egils Have (mat. 1k)

På mat. 1k, beliggende ved indkørslen til Egil Fischers Ferieby fra Femmøl-
ler, åbner lokalplanen mulighed for en mindre nyudstykning. Arealet rummer 
den nuværende landbrugsejendom ”Parcelgården”, der er funktionstømt og 
saneringsmoden. Med etableringen af projektet Egil Have erstattes den gamle 
udtjente bebyggelse med et mindre antal af fritliggende enkelt- og/eller dobbelt-
huse.

Bebyggelsen i Egils Have medvirker til at understrege den Kommercielle akse 
og samtidig skabe en stærk overgang fra Feriebyen og ud til det åbne land. 
For at sikre, at aksen fremstår så tydeligt som muligt, træffes der bestemmelse 
om, at bebyggelse der ligger ud mod Hovedgaden/Molsvej, skal orienteres med 
længdefacaden ud mod aksen.  

Bebyggelsen underlægges ligeledes bestemmelser ift. proportionering og  
fysisk fremtræden, der er med til at sikre udstykningens indpasning i områdets 
særlige Egil Fischer stil. 

Bebyggelsen skal placeres omkring et fælles friareal med en centralt placeret 
og landskabeligt udformet regnvandsø, hvortil der vil være offentlig adgang. 
Den landskabelige bearbejdning af det fælles friareal skal udformes så det 
falder naturligt ind i det eksisterende landskab. Der skal være etableres pladser 
til ophold og et stiforløb rundt om søen. 

Der gives også mulighed for, at den gamle lade der hører til ejendommen, kan 
renoveres og danne rammerne om et fremtidigt fælleshus kaldet Byens Hus. 
Hensigten med Byens Hus er at skabe et fælles sted for alle beboere i Egil Fi-
schers Ferieby, hvor der kan laves forsamlinger og drives foreningsvirksomhed. 
Det kunne eksempelvis være julemarkeder, sommerfester eller mindre kulturbe-
givenheder som udstillinger, forelæsninger, musikarrangementer, kurser, mm. 
Der åbnes ligeledes også mulighed for, at der fra Byens hus kan drives virksom-
hed i form af liberalt erhverv, såfremt det er foreneligt med områdets karakter 
og at ejendommens karakter af fælles hus ikke ændres. Byens Hus ligger i 
udgangspuntet som en del af det fælles friareal, men for at sikre, at det på sigt, 
kan driftes på den mest hensigtsmæssige måde, gives der mulighed for, at den 
kan udstykkes på sin egen matrikel.  

Skitseforslag til bebyggelsesplan for Egils Have.  
Byens hus etableres i den eksisterende ladebygning nordøst for den nye bebyggelse. 
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BEBYGGELSE OG ANLÆG 
 
Lokalplanens formål er at sikre balancen mellem bevaring og udvikling, således 
at kulturmiljøet sikres, samtidig med at det kan tilpasses og udvikles, så bebyg-
gelsen er tidssvarende. 

For at dette kan ske på den mest hensigtsmæssige måde beskæftiger lokalpla-
nen sig overordnet set med 3 forskellige typer af bebyggelse: 

- Bevaringsværdige bebyggelse 
- Eksisterende, ikke bevaringsværdig bebyggelse  
- Ny bebyggelse. 

Lokalplanen fastlægger særlige bestemmelser for om- og tilbygninger af de beva-
ringsværdige bygninger (se afsnittet Bevaring længere nede og kapitel 8 i bestem-
melserne) samtidig med, at der lægges særlig vægt på, at ny bebyggelse, inklusiv  
tilføjelser og ombygninger til ekssiterende ikke bevaringsværdig bebyggelse skal 
tilpasses den stedlige byggestil og områdets karakter, hvad angår proportioner, 
materialer og farver.

OMFANG OG PLACERING AF NY OG EKSISTERENDE IKKE BEVA-
RINGSVÆRDIG BEBYGGELSE. (§6) 

Der fastlægges en række bestemmelser for bebyggelsens omfang for dels at 
sikre den genrelle luftighed i området og samtidig give mulighed for øget fortæt-
ning i særlige områder, eks. omkring den Kommercielle akse.

  
Luftighed - Delområde II og III  

For at sikre at ny bebyggelse ikke bliver for dominerende, set i forhold til de mindre 
eksisterende bebyggelser, fastsættes det maksimalt bebyggede boligareal, dvs. det 
der svarer til det byggedes fodaftryk til 150m2 for bebyggelse der ligger på grunde 
på over 800 m2 og til 120 m2 for bebyggelse er ligger på grunder under 800 m2. 

Ved at begrænse bebyggelsens fodaftryk får landskabet mulighed for i højere grad 
at stå uberørt og derved blive mere fremtrædende end bebyggelsen.  

Ved udelukkende at begrænse bebyggelsens fodaftryk og ikke det samlede antal 
m2, der må bygges, gives der mulighed for og incitament til, at de 1,5 plan og høje 
tagrejsninger, der stilles krav om i store dele af området (se nedenfor) udnyttes 
til fulde. 

 
Fortætning - Delområde I og V

I overensstemmelse med hensigten i den oprindelige plan, kan der bygges tæt-
tere i hvad der svarer til den Kommercielle akse, dvs. i Delområde I, samt for 
ejendomme langs Hovedgaden vest for Grønningen. Her fastlægges en maksi-
mal bebyggelsesprocent på 30 for boliger og 45 for erhverv. 

Da Delområde V kommer til at markere indgangen til Feriebyen fra Femmøller 
er det ønskeværdigt, at dette område også får en lidt mere fortættet karakter.  
Her fastlægges ligeledes en bebyggelsesprocent på 30, dog for grunde der mi-
nimum skal være 700 m2 for enkelthuse og minimum 1000 m2 for dobbelthuse. 
Disse tal er i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer for åbent 
lavt byggeri. 
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Sekundær bebyggelse

Sekundær bebygelse betegner arealer, der ikke anvendes til beboelse, eksempelvis 
garager, udhuse, drivhuse mv. Til hver enkelt ejendom kan der i udgangspunktet 
opføres op til 50 m2 sekundær bebyggelse uden at det tæller med i boligbebyg-
gelsens fodaftryk. Der er dog nedenstående 2 undtagelser:

- I overensstemmelse med ønsket om at fortætte i Delområde I og langs langs med 
Hovedgaden gives der her mulighed for at etablerere sekundær bebyggelse i et 
omfang på op til 25 procent af hovedhusets etageareal. For mindre ejendomme 
gælder det, at der altid kan etableres op til 50 m2.

- I overenstemmelse med ønket om at sikre luftigheden omkring den Kulturelle 
akse gøres det gældende for Delområde II, at kvadratmeter anvendt til sekundær 
bebyggelse tæller med i det samlede fodaftryk boligbebyggelsen må udgøre. 

Den maksimale højde for sekundær bebyggelse er 5 m. 

Typologi og proportionering

Da længehuset er den primære bygningstypologi der er fremherskende  i området 
og samtidig er meget karakteristisk for den særlige Egil Fishcer stil, tager lokal-
planen sit afsæt i en videreførelse at denne typologi. 

Etageantallet for ny bebyggelse fastsættes derfor til 1½, hvor den øverste etage 
kan udgøres af en udnyttet tagetage. Samtidig træffes der bestemmelser om at 
tage skal udføres med symmetrisk saddeltag og høj tagrejsning med en hældning 

7,5 m

3 m

8 m

48° 45° 60°

8 m 5,2 m

Fig. 4: 
Potentielle bygningsproportioner ved taghældning på mellem 45-60 grader, maksimale dimensioner på taghøjden på 
7,5 meter, husdybde på 8 m. og facadehøjde på 3.0 m., som det fastlægges for sommerhus- og helårsboligbebyggelse.  

Situation A

Med maksimal bygninghøjde, hus-
dybde og facadehøjde kan opnåes 
en taghældning på 48 grader.

Situation B

Med maksimal husdybde og faca-
dehøjde kombineret ned en minimal 
taghældning på 45 grader kan opnås 
en bygningshøjde på omtrent 7 m.

Situation C

Med maksimal facadehøjde og 
taghældning på 60 grader opnåes en 
bygningsdybde på omtrent 5,2 m. 

Beskrivelse af længehuset  
Udgangspunktet for proportionerne findes i længehuset. Det traditionelle længehus kan  
defineres som et hus, hvis grundplan er et rektangel med en maksimal bredde på 8 m.  
Det traditionelle danske længehus er: 
1½ etage med symmetrisk sadeltag og udnyttelig tagetage.

7,5 m.

3,0 m.
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på mellem 45-60 grader. Dog gives der på mindre grunde i Delområde III mulighed 
for at gå ned til en tagrejsning på 25 grader. Dette skal sikre uhensigtsmæssig 
fortætning, indkigsgener og skyggevirkninger og samtidig giver det mulighed for, 
at området stadig vil fremstå med en vis grad af mangfoldighed i byggestil.  

For at gøre det muligt at bygge efter moderne standarder eks. ift  energioptimering 
af husene og samtidig sikre, at proportionering af fremtidig bebyggelse tilpasser sig 
landskabets skala og den stedlige byggestil, fastlægges det for ny boligbebyggelse, 
at bygninghøjden ikke må overstige 7,5 m, at husdybden maksimalt må være på 
8 m. og at facadehøjden (på længdefacaden) ikke må overstige 3,0 m. På fig. 4 
ses eksempler på proportioneringer, der kan opnås indenfor disse bestemmelser.  

- Erhvervsbyggeri langs Hovedgaden

Erhvervsbyggeri indenfor delområde I langs Hovedgaden kan dog opføres i 
op til 8,5 meters højde og der fastlægges ikke en facadehøjde eller husdybde. 
Dette skaber mulighed for at bebyggelsen her kan fylde lidt mere i overensstem-
melse Egil Fischers vision for den Kommercielle akse og den tidligere nævnte 
intention om fortætning. Til sammenligning har Molskroen en højde på ca. 10 m.

Bygningsfremspring

Husdybden kan dog varieres med eksempelvis karnapper, frontispicer eller 
lignende bygningsfremspring, så længe hovedhusets grundform fastholdes og 
fremspringet underordner sig hovedhuset. Se eksempel på Fig 5. 
For at sikre en relativ proportionering af bygningsfremspringet ift. hovedhuset   
må hvert enkelt fremspring ikke være bredere end 30 procent af længden af 
den facade, det udspringer fra, det må ikke være dybere, end det er bredt og 
det må ikke være højere end 2 tagsten under hovedhusets rygning. Bestemmel-
serne, der regulerer fremspringets volumen, er fastlagt for at sikre, at hovedhu-
set fortsat aflæses som bebyggelsens primære bygningsvolumen. Der kan også 
arbejdes med bygningsfremspring på huse der ikke er opført som længehuse.

Fig 5: Princip for bygningsfremspring, der underordner sig hovedhuset.

Bygningsfremspringet skav være lavere end hovedhuset, det må ikke være 
bredere end 30 % af facaden og må ikke være dybere end det er bredt.

Kældre og kviste

Den tidligere omtalte bestemmelse om at begrænse bebyggelsens omfang via 
fodaftrykket har endvidere den konsekvens, at der ikke via antallet af etagekva-
dratmeter er en naturlig begrænsning af de arealer, der udlægges til kælder og 
til kviste.  

Der er derfor tiføjet en række bestemmelser, der skal sikre at kældre kun kan 
bygges under primær bebyggelse og kun i 1 etage og en række bestemmelser, 
der skal sikre at kviste isættes på en måde og i et omfang, der stemmer over-
ens med områdets karakter.
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Fig 6A: Princip for tilbygning i direkte forbindelse med eksisterende bebyggelse

Der fastlægges bestemmelser for tilbygningsens omfang i relation til hovedhusets størrelse og  
for tilbygningens udtryk afhængigt af hvilken tagform der anvendes. Se den grå boks.  

Saddeltag:

Skal have sammen hældning som 
hovedhuset og være 2 tagsten lavere. 
Facadehøjden skal være lavere end 
hovedhusets facade.  

Fladt tag:

Må maksimalt være 3,5 m. højt og skal 
være lavere end hovedhusets facade.

Ensidig taghældning:

Skal udføres som en forlængelse af  
hovedhusets tag og følge dets hældning. 

Tilbygninger

For at sikre såvel udtryk som udviklingsmuligheder i Feriebyen, fastlægges der 
en række bestemmelser for, hvordan der kan kan føjes bygningsmasse til eksi-
sterende bebyggelse. 

Det gøres gældende for de fleste tilbygningsmuligheder, at de skal underordne 
sig det hovedhus eller den ejendom, hvortil der bygges til. I den forbindelse er det 
afgørende at nævne, at der er flere måder, hvorpå en tilbygning kan underordne 
sig et hovedhus og at det ikke altid kræver, at det tilbyggede er lavere end ho-
vedhuset. Eksempelvis kan placering, udformning, farve og materialevalg være 
afgørende for, om en tilbygning opleves som noget, der underordner sig og ikke 
overtager hovedhuset. 

For at sikre den enkelte ejendom udvidelsesmuligheder, der både er i overens-
stemmelse med områdets karakter og afstemt med den enkelte bebyggelse gives 
med lokalplanen 4 overordnede måder at bygge til på:

- Tilbygning i direkte forbindelse med eksisterende bebyggelse. Se fig 6A. 
For tilbygninger, der placeres i direkte forbindelse med eksisterende bebyggel-
se, fastlægges en række bestemmelser med den hensigt at sikre, at det fortsat 
vil være det eksisterende hovedhus, der læses som bebyggelsen primære 
bygnignsvolumen. Eksempelvis skal tilbygningen være trukket 20 cm tilbage 
fra hovedhusets hjørner og den maksimale størrelse fastlægges til 20% af ho-
vedhuset fodaftryk, således at den tilbyggede del altid vil være relativt mindre 
end hovedhuset. Dog kan der bygges op til 16 m2 for huse under 80 m2, der 
ellers kun ville kunne lave meget minimale tilbygninger i direkte forbindelse 
med eksisterende bebyggelse. Samtidig laves en række bestemmelser, der 
skal sikre at tilbygningen højdemæssigt underordner sig hovedhuset, uanset 
hvilken tagform tilbygningen udføres med. Med muligheden for at tilbygningen 
kan udføres med saddeltag, fladt tag eller med ensidig taghældning bør der 
kunne laves en tilpasset tilbygning, uanset typologien af det hus hvorpå der 
bygges til. 
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Fig 6C: Forlængelse af eksisterende hus.

Et hus kan forlænges i længderetningen sålænge dette gøres så sømløst som muligt.  
Dvs. facade- og tagmaterialer, såvel som fagdeling og vinduesrytme, skal videreføres fra 
det eksisterende hovedhus.

Fig 6B: Tilbygning med forbindelsesled

Der fastlægges bestemmelser for tilbygningsens omfang relativt til, hvor mange bygningsvo-
lumener der forbindes, for tilbagetrækning fra hjørnerne af de volumner, der forbindes og for 
den maksimel højde af tag og facader. 

- Tilbygning med forbindelsesled. Se fig 6B. 
Ønskes det at tilføje et større areal til bygningsmassen kan det bl.a. gøres ved 
at etablere et forbindelsesled - et mindre bygningselement - der fungerer som 
forbindelse imellem ellers adskilte bygningsvolumner. Hensigten med denne 
måde at bygge til på, er at sikre, at det er længehuset og ikke eksempelvis vin-
kelhuset, der bliver den fremtrædende typologi i Feriebyen. Forbindelsesledet 
kan også med fordel anvendes til at bygge til, til andre typologier end længehu-
set. Eksempelvis kan der oplagt være et forbindelsesled imellem 2 bygningvolu-
mener udført som funkishuse. 

Ved at tilføje et forbindelsesled, der underlægger sig hovedhuset, etableres et 
bygningsmæssigt hieraki, der betyder, at det ikke vurderes at være nødvendigt 
at begrænse omfanget af det tilbyggede volumen, hvortil der forbindes. Om-
fanget af forbindelsesledet begrænses dog, relativt til antallet af volumner der 
forbindes og afhængigt af om der bebygges i 1 eller 1,5 plan. Denne begræns-
ning i grundareal skal sikre at forbindelsesledet tydeligt fremstår som et mindre 
koblingselement og ikke et primært bygningvolumen. Der fastlægges ligeledes 
bestemmelser, der skal sikre, at forbindelsesleddet underordner sig de primære 
bygningsvolumner i ift. højde, omfang og placering. I Delområde I og for er-
hvervs- og boligbebyggelse langs med Hovedgaden gives der mulighed for at 
etablere en åben tagterresse over forbindelsesledet, såfremt dette kan gøres 
uden at der skabes væsentlige indkigsgener til naboerne.  

- Forlængelse af et eksisterende hus. Se fig. 6C. 
En anden måde at tilføje et større eller mindre areal til bygningsmassen er, at 
forlænge hovedhuset i længderetningen. I dette tilfælde stilles ingen krav om 
at tilbygningen skal underordne sig hovedhuset, men derimod om, at den skal 
føjes sammen med det eksisterende hus så sømløst som muligt, både hvad 
angår tag, facader og vinduesrytme. Der stilles ingen krav om det maksimale 
omfang af forlængelsen, da denne oftest vil begrænses naturligt af matrikelskel, 
fodaftryk eller det faktiske behov for kvadratmeter. 
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- Fritliggende anneks. Se fig. 6D. 
Endvidere kan der føjes annekser anvendt til beboelse til eksisterende bebyg-
gelse. Det eneste krav, der stilles til annekser er, at de skal underordne sig og 
tilpasses hovedhuset. Som beskevet i indledningen til dette afsnit, kan en tilbyg-
ning underordne sig både ift. placering, proportionering, udformning, detaljering 
samt farve- og materialevalg.  
Annekser begrænser således hverken i antal eller omfang.

YDRE FREMTRÆDEN AF NY OG EKSISTERENDE IKKE BEVARINGS-
VÆRDIG BEBYGGELSE (§7) 

For at sikre at karakteren af Egil Fischers Ferieby fastholdes og forstærkes, 
stilles der et overordnet krav om, at bebyggelsens ydre fremtræden skal ud-
føres i tråd med den stedlige byggestil. For at sikre imod uheldige stilistiske 
sammenstød inden for den enkelte matrikel, gøres det dog gældende, at der på 
ejendomme, hvor et eksisterende hovedhus er udført i en stil, der adskiller sig 
væsentligt fra den stedlige, kan bygges om og til i overensstemmelse med stilen 
på det eksisterende hovedhus. 

Endvidere fastlægges bestemmelser, der regulerer bebyggelsens ydre fremtræ-
de, eksempelvis hvad angår facade- og tagmaterialer, farvevalg, kviste mm., for 
at sikre, at fremtidig bebyggelse på fin vis vil indføje sig i landskabet og tilpasse 
sig områdets eksisterende arkitektur.

Farver

For at skabe en sammenhæng med farverne på de bevaringsværdige bygnin-
ger , isærdeleshed de karakteristiske Egil Fischer-huse og for at sikre, at bebyg-
gelsen nedtones visuelt i landskabet fastlægger lokalplanen bestemmelser om, 
at ny bebyggelse skal holdes indenfor en bestemt farvepalette. 

Farvepaletten tager afsæt i nuancer indenfor jordfarveskalaen, med visse 
tilføjelser, der specifikt stammer fra Feriebyen, eksempelvis den gule farve fra 
Molskroen og den blå farve fra de karakteristiske vinduer på Jomfrustien 8. Til 
farvepaletten er også tilføjet hvid og sort for at sikre overskueligheden af, hvor-
når disse kan anvendes. 

Farvemulighederne varieres afhængigt af delområdernes karakter og de bygnings-
elementer, der skal farvegives. Af oversigten på bilag 10 fremgår det hvilke farver, 
der kan anvendes til hvad, 

Af oversigten fremgår det også i hvilke tilfælde farver kan blandes med op til 50% 
sort og visse tilfælde, hvor der stilles krav om, at der anvendes en mørkere version 
af farven indeholdende min. 50% sort, agivet som: Min. S50. 

Af oversigten fremgår også hvilke farve der skal fremstå matte, dvs. som farve 
med ingen glans, angivet som IG.

Fig 6D: Fritliggende anneks. 

Det eneste krav, der stilles til det fritliggende anneks, er at det skal underordne sig hovedhuset. 
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Facader

For at skabe en samhørighed med den historiske bebyggelse skal ny bebyggelse 
udføres med en traditionel fagopdeling med en regelmæssig rytme mellem væg 
og vinduesfag. Dvs. at vinduer og døre skal være adskilte i en fast takt. 

Facader på ny bebyggelse skal udføres enten som murede eller træbeklædte 
facader, hvilket er kendetegnende for store dele af den eksiterende bebyggelse. 
Murede facader kan fremstå som blank mur, pudset eller vandskuret, imens fa-
cader i træ skal males. 

Hvad angår facadefarver for pudsede og vandskurede facader er farvepaletten 
en smule mere begrænset for delområde I og II end for delområde III og IV. Dette 
skyldes at delområde I og II aftegner de aksiale rum omkring Stadion, Grønningen 
og den Kommercielle akse og dermed spiller den væstentligste rolle ift. at sikre, 
at områdets karakter af aksialt anlæg træder tydeligt frem.  

Dog gives erhvervsbyggeri langs Hovedgaden et lidt større råderum. Blandt andet  
inkluderes Molskroens gule farve, da det vurderes i  tråd med det nuværende 
udtryk i Feriebyen, at den kommercielle del af området kan fremstå med en større 
variation i bygningsudtrykket.

Farver på facader i træ, samt gavle, sternbrædder og større partier i træ skal frem-
stå mørke og uden glans. Hensigten er at sikre, at træelementerne så vidt muligt 
lægger sig ind i landskabet. De mørke gavle skal tillige sikre en vis samhørrighed 
med de eksiterende gavle i området, der typisk fremstår i sortmalet træ med lodret 
1 på 2 beklædning. Dog gives der på sorte huse med sorte tage mulighed for at 
have hvide sternbrædder, da det er en typisk kombination, der vurderes at passe 
fint ind i området.  

 
  
  














Skitseforslag til facadeudtryk for bebggelsen i Egils Have. 

Særligt for Delområde V, Egils Have, gøres det tillige gældende at facaden skal 
inddeles i regelmæssige lodrette fag markeret af træelementer med udfyldning 
i tegl eller træ og at de skal udføres med minimum 2 forskydninger i de facader, 
der vender ud mod Hovedvejen eller Nørrehaldvej. Dette er for dels at sikre, 
at bebyggelsen opføres i overensstemmelse med den arkitektoniske karakter, 
projektet er præsenteret med, og dels for at skabe en særlig sammenhæng 
indenfor delområdet, der samtidig kan fungere som en naturlig afslutning af 
Feriebyen, hvor delområdet, i en vis udstærkning, danner modpol til Molskroen, 
der, beliggende i den modsatte ende af aksen, ligeledes er kendetegnet ved 
sine markante bygningsfremspring.  
Da bygningsfremspring kræver forholdvis meget areal, gives der mulighed for, 
at den del af arealet, der udgøres af bygningsfremspring, regnet fra fremsprin-
gets skæring med det primære bygningsvolumen, beregnes med en faktor 0,8 
ved beregning af bebygget areal.

Vinduer og døre

For at sikre et samstemmende udtryk med den øvrige bebyggelse fastlægger 
lokalplanen bestemmelser for placeringer, opsprosninger, materiale- og farvevalg 
af døre og vinduer i ny bebyggelse.
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Den stedlige byggestil er kendetegnet ved en symmetrisk vinduesopdeling med 
sidehængte vinduer, og det gøres derfor gældende, at vinduer skal udføres 
med opsprossede vinduespartier med en symmetrisk opdeling og sidehængte 
vinduer, der tilpasser sig facadens faginddeling i sin helhed. Dog gives der i 
Delområde V tillige mulighed for at anvende tophængte vinduer, for at tillade at 
bebyggelsen opføres med den tiltænkte smalle modulering. 

For at tilpasse sig den eksisterende bebyggelse bestemmes det tillige at vin-
duer skal udføres i træ eller træ/alu og enten skal være hvide eller fremstå i en 
farve fra oversigten på bilag 10. Vinduesglasset skal være plant og kan være 
tonet, såfremt det er indfattet og består af felter på maksimalt 0,8 m2. Sprosser 
må have en maksimal bredde på 2,5 cm. 

For at sikre imod uhensigtsmæssige stilistiske sammenstød gives der dog 
mulighed for, at eksisterende huse kan videreføres med den type af vinduer, de 
oprindeligt er opført med. 

Vinduer i tilbygninger skal følge format og type fra hovedhusets vinduer. Dog 
gives der mulighed for, at tilbygninger i træ, kan udføres med uopsprossede pa-
noramavinduer. Denne mulighed gives, da det vurderes, at et skift i eksempelvis 
vinduesformat og facademateriale, kan være medvirkende til at få en tilbygning 
til at underodne sig et eksisterende hovedhus. At undtagelsen udelukkende 
gøres gældende for tilbygninger i træ, skyldes at disse fremstår mere ”lette” 
og derfor bedre kan bære panoramaformatet end de murede facader, hvor det 
vurderes, at panoramaformatet vil virke malplaceret i Feriebyen.

Tage, kviste og skorstene

For at skabe visuel sammenhæng i husenes fremtoning i landskabet skal hovedhu-
senes tagbeklædning udføres som røde tegltage med vingetegl eller som stråtage 
og ingen tagmaterialer må have en glansværdi på over 10. 

Øverst tv.: Til- og ombygget hus på Egil Fischers Vej 4. 
Øverst th.: Nybyggeri fra 2017 på Egil Fischers Vej 15A. 
Nederst: Tilbygget anneks fra fra 2016, Mølleåen 2.
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For dog at sikre et vist råderum gives der mulighed for, at annekser, der maksimalt 
udgør 35% af boligarealet, anlægges med tage med vegetation (grønne tage) eller 
tagpap på listedækning.  

Det vurderes tillige at det samlede udtryk i Feriebyen kan bære, at der åbnes op 
for et mere varieret udtryk i tagmaterialer i planens yderområder og for mindre 
bygningsenheder. Derfor kan der til tage i delområde III og på sekundære bygninger 
også anvendes andre tagmaterialer, som skifer, tage med vegetation (grønne tage), 
tagpap på listedækning, sorte solceller, hvis de tækker hele tagfladen, træspån og 
lignende tage, der fremstår i sorte/mørke nuancer eller på anden vis falder i med 
landskabet. De samme muligheder gives for tage på eksisterende bebyggelse med 
en hældning på under 15 grader, da disse dels er mindre synlige og dels ikke er 
hensigtsmæssige at beklæde med enten tegl eller strå. 

I overensstemmelse med stedlig byggeskik bestemmes det at tagudhængets 
yderste kant, inkl. tagrende, ikke må overstige 60 cm fra facadelinjen. 

Tagrender skal udføres i metal og må ikke være afsmittende. Ved lokalplanens 
vedtagelse er stål således det eneste metal, der kan tillades til tagrender og 
nedløbsrør. De skal fremstå i  sort eller i materialets naturlige farve. Det relativt 
begrænsede materialeråderum skyldes at  plastik vurderes at være et mate-
riale, der ikke passer godt ind i Feriebyens materialepalette og materialer som 
eks. kobber og zink af miljømæssige årsager ikke må anvendes i områder, hvor 
tagvandet nedsives, hvilket er tilfældet flere steder i Feriebyen. Ved at tillade 
alle former for metaller, så længe de ikke er afsmittende, åbnes der mulighed 
for, at der på sigt kan anvendes andre materialer, såfremt der udvikles en coa-
ting proces eller andet, der på tilfredsstillende niveau, forhindrer afsmitning. 

For at sikre et harmonisk tagudtryk og en sammenhæng med den eksisterende 
bebyggelse fastlægges der bestemmelser for hvordan og hvilke kviste, der kan 
placeres på tage inden for lokalplanområdet. Kviste og tagvinduer skal respek-
tere bygningens fagdeling, facaderytme og proportionering og skal holde en 
afstand til taggryg, til underkant tag og til gavle på minimum 2 tagsten. Kviste 
i tegltage og i tage i andre materialer end strå eller tegl skal etableres som 
taskekviste, gavlkviste, helkviste eller rytterkviste. Kviste i stråtage skal etable-
res som rundbuekviste, taskekviste eller tagskægskviste. Såfremt der placeres 
mere end én kvist/ét tagvindue på en tagflade skal disse placeres så tagfladen 
syner symmetrisk og kvistene/vinduerne skal udføres i samme stil og materiale 
og positioneres med samme bundhøjde. For at sikre at enhederne tilpasses 
tagets skala må kviste og tagvinduer ikke være højere end 30% af tagfladen 
og ikke bredere end 30% af tagfladen. Endvidere må glaspartierne ikke være 
højere eller bredere end hovedhusets vinduer. 

For ligeledes at sikre en harmonisk helhed i den enkelte bygningskrop skal 
skorsten udformes i tegl, fremstå pudsede eller i samme materiale som husets 
facade.

Der må i Feriebyen ikke anvendes kompositmaterialer, der fremtræder som et 
andet materiale end det, det egentlig er. Eksemplevis plastik der fremstår som 
træ. Dette skyldes, at den kunstige karakter af disse materialer, samt fraværet 
af patinering og dermed tidens betydning for materialets fremtræden, ikke vur-
deres at passe ind i Feriebyens materialepalette.   
 
Tilbygninger

Overordnet set skal tilbygninger tilpasses den stedlige stil hvad angår proportio-
ner, farver og materialer. Dog med den undtagelse, at hvis hovedhuset er opført 
i en stil, der falder uden for den stedlige, eks. et funkishus, så må der bygges til 
i overensstemmelse med udtrykket af det eksisterende hus.  
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Fig. 7: Principper for overdækkede terasser, der skal holdes under hovedhuset tagflade, altaner eller lignende løsninger, 
hvor overdækningen indgår som en naturlig del af hovedhuset. 

Generelt skal tilbygninger følge materiale- og farvebestemmelser for de del-
områder hvori, de er beliggende. Der kan dog knytte sig specifikke krav til den 
enkelte tilbyningsform. Bemærk eksempelvis de særlige muligheder for pano-
ramavinduer i tilbygninger af træ beskevet i afnittet om Døre og vinduer, samt  
tilføjelsen om, at facader op forbindelsesled kan udføres i glas.  
 
Sekundære bygninger, altaner, overdækkede terasser mv. 

Da mængden af sekundær bygningsmasse er relativt begrænset, gives der for den 
type af bebyggelse et lidt større råderum uafhængigt af delområder. Det betyder, 
at sekundær bebyggelse skal udføres med samme facader som hovedhuset eller 
fremstå i træ, træspån eller lignende og tage skal udføres med røde tegl, strå, skif-
ter, tage med vegetation, tagpap på listedækning, eller træspån i mørke nuancer.  
Der gives også mulighed for at udføre tagene i solceller, sålænge de integrerede i 
taget eller dækker hele taget, og dermed fremstår som selve tagfladen. Dette vur-
deres, at være en af de mest diskrete måder at anlægge solcelletage i Feriebyen. 

Da det er et typisk træk i området at tilføjelser til bygninger, som altaner, udvendige 
trapper og lignende fremstår i sort træ, træffes der bestemmelse om at fremtidige 
tilføjelser skal fremstå på samme måde, for at sikre et samstemmende udtryk. 

For at sikre at landskabet og beplantningen er det, der fremstår stærkest i området,  
ønskes det at undgå knopskydning af mindre bygninger og anlæg på de enkelte 
grunde. Derfor fastlægges bestemmelser om, at overdækkede terasser skal hol-
des under hovedhusets tagflade, ligge under altaner eller etableres med lignende 
løsninger, der sikrer at overdækningen indgår som en naturlig del af hovedhuset, 
se principdiagrammer på Fig. 7. 

Da ovenstående kan være uforholdsmæssigt problematisk at etablere i allerede 
eksisterende bebyggelse, gives der dog mulighed for, at der til bebyggelse, der er 
opført før lokalplanens tilblivelse, kan etableres op til 20 m2 overdækket terrasse.
Overdækningen skal opføres i direkte forbindelse med det eksisterende hus og 
fremstå med en bærende struktur i sort og med et tag der enten er sort, glas eller 
begrønnet. 
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BEVARING (§8)

BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE
For at sikre det historiske kulturmiljø fastlægger lokalplanen at bevaringsvær-
dige bygninger skal bevares og ikke må nedrives eller ændres uden tilladelse 
fra Syddjurs Kommune. 

Bevaringsværdige bygninger er registreret med en bevaringsværdi på 1 - 4 i 
SAVE-systemet. Bygningerne og deres værdier er angivet med farvekoder på 
kortbilag 4.

Der er også angivet bygninger registreret med en bevaringsværdi på 5 og disse 
bør, i følge lokalplanens bestemmelser, søges løftet i SAVE-systemet.

For bevaringsværdige bygninger 1- 4 gælder det, at der skal søges tilladelse til 
alle ændringer i bygningernes ydre rammer, eksempelvis også udskiftning af 
vinduer og deslige. 

Ansøgninger om ændring eller eventuel nedrivning af bevaringsværdig bebyg-
gelse, vurderes konkret udfra, hvor på skalaen fra 1 - 4 bygningen er katego-
riseret, samt en vurdering af de fem parametre: Arkitektur, kulturhistorie, miljø, 
originalitet og tilstand. Der lægges særligt vægt på bygningens rolle i det sam-
lede kulturmiljø og på hvordan den ønskede bygningsændring harmonerer med 
bygningens oprindelige udtryk. En tilladelse gives formelt set som en dispensa-
tion fra lokalplanen.   

I tilfælde af brand eller anden utilsigtet nedbrydning af bevaringsværdige bygninger 
skal ny bebyggelse opføres med samme bygningsprofil, placering og proportioner, 
som den nedbrudte bygning.

For at sikre bebyggelsens historiske udtryk fastlægges bestemmelser der sikrer, at 
renoveringer og eventuelle ændringer sker i overensstemmelse med og i respekt 
for den oprindelige arkitektur. 

Eksempelvis er der bestemmelser, der skal sikre at faginddelinger, bygningsde-
taljer, bygningselementer og materialer fastholdes ved restaureringer af be-
varinsværdige bygninger og at udskiftninger og ændringer skal ske så bygnin-
gernes særlige karakter og detaljer bevares, herunder blandt andet fastholdelse 
af bindingsværk, stenfundamenter og eksisterende udsmykning af facaden som 
friser, gesimsbånd, stik i murværk og markeringer af indgangs- og vinduespar-
tier mm. 
 
Facader

For at sikre, at den bevaringsværdige bebyggelse så vidt muligt fremstår med 
sit originale udtryk, fastlægges bestemmelser om, at såfremt facaderne skal re-
staureres, skal: Hovedhusets fagdeling respekteres, eksempelvis ved at vinduer 
og døre skal være adskilt af murpiller og følge husets overordnede fagdeling og 
proportioner og facaderne skal fastholdes med eller tilbageføres til et udtryk, der 
i så høj grad som muligt nærmer sig det oprindelige, blandt andet ved at faca-
der fastholdes/reetableres med den overfladebehandling og tekstur bygningen 
er opført med. 

For at yderligere sikre, at bebyggelsen i så høj grad som muligt fremstår med sit 
oprindelige udtryk fastlægges det for bindingsværksfacader, at blanke tegl-tavl 
skal bevares. Ved allerede bemalede tavl skal disse fremstå i originale farver 
eller i overensstemmelse farvepaletten på bilag 10. Bindingsværket skal fremstå 
i en mørkere tone end tavlene.  
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Vinduer og døre

For at bevare bygningernes originale udtryk og proportioner skal originale vinduer, 
døre og porte som udgangspunkt bevares, vedligeholdes og istandsættes. I det 
omfang, dette ikke er muligt, skal de udformes med et tilsnit, der tilnærmes de 
oprindelige jf. de originale bygningstegninger eller bygningens stiltræk.

I overenstemmelsen med det oprindelige udtryk skal vinduer i bindingsværks-
facader isættes plant med facaden, de skal isættes indenfor det enkelte tavl og 
må ikke gennembryde bindingsværkets tømmer.

Alle vinduer, porte og døre kan udføres i originale farver og materialer såfremt 
disse kan påvises, ellers skal de udføres i træ og fremstå bemalede i farver fra 
oversigten på bilag 10 i afsnittet ”Vinduer og døre i bevaringsværdig bebyg-
gelse. 

Råderummet for farvesætning af vinduer, døre og porte i bevaringsværdig 
bebyggelse er bredere end for den øvrige bebyggelse. Dette er for at sikre, at 
farverne i videst mulige omfang kan favne variationen af den bevaringsværdige 
bebyggelse.  
 
Tage, kviste og skorstene

For at sikre den overordnede fremtoning af de bevaringsværdige bygninger, skal 
strå- og tegltage såvidt muligt bevares. Såfremt et tag skal renoveres eller udskiftes, 
skal taget fastholdes med enten tegl eller strå, eller der kan skiftes til det originale 
materiale, såfremt dette kan påvises. 

Hvis taget på en bevaringsværdig bygning ikke fremstår i sin oprindelige form eller 
med sit oprindelige tagmateriale skal det, såfremt taget renoveres, tilbageføres til 
sit oprindelige udtyk, både hvad angår tagform, materialer og detaljeringer som 
udhæng, afslutninger op opskalkninger. 

For kviste på bevaringsværdig bebyggelse gør de samme bestemmelser sig 
gældende som for den øvrige bebyggelse, dog med den tilføjelse af kvistflunke 
ikke må være bredere end 15 cm. Dette skal sikre at kvistenes proportionering 
stemmer overens med de oprindelige huses udtryk. 

For at sikre det oprindelige udtryk skal skorsten bevares, vedligeholdes og/el-
ler reetableres. De skal fremstå i tegl, i samme materiale som husets facade 
eller med deres oprindelige materiale/overfladebehandling såfremt denne kan 
påvises.  
 
Tilbygninger

For at sikre udviklingsmulighederne for bevaringsværdige bebyggelse, kan der 
til de bevaringsværdige bygninger etableres tilbygninger og sekundær bebyg-
gelse. Den tilføjede bebyggelse skal underordne sig hovedhuset, hvad angår 
størrelse og udformning og tilpasses ift. materialer og farver, således at det 
oprindelige hovedhus opleves som det mest dominerende ved bygningsværket. 

Der laves eksempelvis bestemmelser om at sammenbygning skal ske så næn-
somt som muligt og uden at husets ydre hjørner gennemskæres. Tillige kan nye 
bygninger opføres med andre tagformer end saddeltag, hvis de er tilpasset den 
bevaringsværdige bygnings tagform. 
 
I fht. øvrige bestemmelser ang. eks farver og materialer henvises til øvrige 
bestemmelser i § 7. 
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Kig til Nørrehald fra Hovedgaden. Da der gives særlige udbygningsmuligheder på ejendommen 
fastlægges en række bestemmelser der skal sikre at udbygningen sker hensigtsmæssigt. 

Nørrehald (mat ea)

På ejendommen mat. 1ea Lyngsbækgård Hgd, Dråby - også kendt som Nør-
rehald - kan der opføres bygninger udover det eksisterende, når det samlede 
bebyggede areal ikke overstiger 850 m2. 

Da dette er den eneste ejendom, der gives denne form for udvidelsesmulighe-
der, er der tilføjet visse matrikelspecifikke bestemmelser, der generelt skal sikre 
at en udbygning vil ske så hensigtsmæssigt som muligt og i respekt for den 
karakteristiske og solitært beliggende bevaringsværdige bebyggelse. 

Først og fremmest fastlægges det at al ny bebyggelse skal underlægges sig og 
tilpasses hovedhuset på Nørrhald.

Endvidere fastlægges en respektafstand til hovedhuset på Nørrehald, inden for 
hvilken, der ikke må opføres nogen form for bebyggelse. Omfanget af denne er 
justeret så udstrækningen er større på ejendommens mere prominente forside 
og mindre på dens mere skjulte bagside. 

I overensstemmelse med denne nuancering af, hvad der muliggøres på forsi-
den og bagsiden af ejendommen, udlægges en Linje A og en Linje B, der ind-
deler ejendommen i en nord-østlig zone og en syd-vestlig zone. Inden for den 
syd-vestlige zone må udelukkende opføres sekundær bebyggelse i form af lette 
strukturer, der ikke må være højere end 3,5 m. eller større end 30 m2. Inden for 
den nord-østlige zone må opføres både primær og sekundær bebyggelse, så 
længe denne overholder relevante bestemmelserne for bevaringsværdig bebyg-
gelse og for Delområde III, dog med undtagelse af udvalgte bestemmelser, der 
vurderes ikke at være forenelige med det særlige bygningsudstryk på Nørrehald 
og i stedet for at sikre tilpasning, i stedet vil kunne modvirke denne. 

For at sikre, at lokalplanen med disse bestemmelser, ikke kommer til at stå i ve-
jen for et endnu ukendt, ønskværdigt projekt, tilføjes en kompetancenorm, der 
muliggør, at der kan søges om dispensation fra bestemmelserne om respekt- 
afstand og bebyggelsesmuligheder inden for zonerne med et særligt veltilpasset 
og velbelyst projekt.

Respektafstand og zoner fremgår af kortbilag 12.
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BEVARINGSVÆRDIG BEPLANTNING
Der udpeges inden for lokalplanens område både arealer med bevaringsvær-
dige træer, enkeltstående bevaringsværdige træer og bevaringsværdige be-
plantningstræk i form af trærækker, der skal beskyttes. Disse er alle angivet på 
kortbilag 4. 

Arealerne med træer og de enkeltstående træer vurderes at have en særlig 
rumdannende karakter for området, der er med til at skabe smukke skyggeplad-
ser i Feriebyen. De store træer vurderes at være med til afhjælpe problemer 
med periodevis oversvømmelse af dele af lokalplanområdets lavtliggende area-
ler, som beskrevet i afsnit om Klima og håndtering af overfladevand. De enkelt-
stående træer skal bevares og vedligeholdes og såfremt fældning er påkrævet 
skal de erstattes. 

Det bevaringsværdige beplantningstræk udgøres af de allétræer, der aftegner 
kulturaksens primære rum, Stadion og Grønningen, og markerer aksen frem 
til Kirkebakken samt den diagonale akse der løber langs Vestervangen. Disse 
træer skal vedligeholdes og udskiftes om nødvendigt.    

Allétræer med kig til trappen og Kirkebakken langs kulturaksen.

VEJE, STIER OG PARKERING (§5)
Veje, stier og parkering i området fastholdes i udgangspunktet som de frem-
står i dag og bestemmelsernes overordnede fokus er, at sikre, at karakteren af 
Ferieby fastholdes og trafiksikkerheden øges.  
 
Veje

For at sikre den interne færdsel i lokalplanområdet og færdslen fra lokalplanom-
rådet til kysten, kan der, hvor de interne veje og stier krydser de stærkt befær-
dede veje, Hovedgaden og Fuglsøvej, etableres overgange til gående i form af 
helleanlæg, belægningsskift eller lignende. 

For at fastholde områdets intime karakter og sikre at trafikafvikling sker på de bløde 
trafikanters præmisser, laves bestemmelser om, at interne veje skal fastholdes 
som smalle veje med en kørebanebredde på 4 m og et samlet vejudlæg på mindst 
6 meter med rabatter udlagt i græs. Se veje markeret med A på kortbilag 5.
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Sammenhængen i områdets vejudlæg sikres ved at alle interne veje skal 
fremstå med en belægning i lyse nuancer, som eksempelvis slotsgrus, stenmel, 
asfalt med stentilslag eller lignende. Veje markeret med A på kortbilag 5 skal 
endvidere fremstå med en markering af fast belægning mellem kørebane og 
rabat, eksempelvis brosten. 

For at sikre, at Delområde V får samme karakter som den øvrige Ferieby skal 
interne veje i delområdet anlægges med grusbelægning i lyse nuancer, som 
eksempelvis slotsgrus, stenmel, asfalt med stentilslag eller lignende. Adgang til 
området kan etableres via Nørrehaldvej og/eller fra Hovedgaden, såfremt det 
kan gøres uden gene eller risiko for den forbipasserende trafik. 

Belægningerne på de interne veje i lokalplanområdet er valgt for at understøtte 
områdets karakter af Ferieby og naturområde. 

Øverst: 
Veje med slotsgrus og brosten langs kanterne.

Midt: 
Tv. Asfalt med stentilslag på parkeringsareal 
Th. Allétræer langs Nordmandsvej.  

Nederst: 
Begrønnede hegn. 
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Stier

For at sikre, at der fortsat er rig mulighed for at bevæge sig igennem området, 
skal eksisterende stier opretholdes. Disse fremgår af kortbilag 5. Derudover skal 
der etableres en ny stiforbindelse indtil og rundt om søen i Delområde V. Stier 
kan anlægges med grusbelægning og lignende eller etableres som trampestier.  
 
Parkering

For at sikre, at besøgende har nem adgang til området skal de anlagte offent-
lige parkeringsarealer, der fremgår af kortbilag 5, fastholdes og fremstå med 
grusbelægning eller asfalt med stentilslag. For at sikre at pakeringsarealerne 
ikke skæmmer området unødigt skal arealerne afgrænses af klippede hække i 
bøgepur med en maksimal højde på 80 cm. Begrænsningen i hækkenes højde 
skal dels sikre oversigtsforholdene, men også sikre at høj beplantning ikke for-
styrrer kigget langs akserne i området. 

I Delområde V skal der etableres fællesparkering til minimum 10 biler plus 2 
handicappladser. Arealet skal belægges med samme materiale som anvendes 
til delområdets interne veje og området skal mod Molsvej afgrænses af klippet 
hæk i Bøgepur, så området får samme karakter, som de øvrige fælles parke-
ringsarealer indenfor lokalplanområdet. De udlagte fælles parkeringspladser 
skal dels faciliterere gæsteparkering til områdets boligbebyggelser, samt par-
kering til den den daglige brug af Byens Hus. Til større arrangementer kan der 
parkeres på områdets øvrige offentlige parkeringsarealer, eller der kan evt. 
etableres midlertidig parkering på tilstødende grunde uden for lokalplanom-
rådet. Endvidere forventes det, at mange brugere af Byens Hus parkerer ved 
egen bolig og bevæger sig til Egils Have til fods. 

For at sikre at kapaciteten er høj nok, og for at undgå, at biler hober sig op 
langs områdets grønne arealer, skal der til private boliger anlægges 2 parke-
ringspladser indenfor den enkelte ejendom. Til eventuelle dobbelthuse i Delom-
råde V skal der anlægges 1 plads pr. bolig samt 1 ekstra plads på fællesarealet. 

Herudover gælder i øvrigt, de til enhver tid gældende parkeringsnormer, fastlagt 
i Syddjurs Kommuneplan. Se bilag 8. 
 
Belysning

For at undgå at lysmaster forstyrrer sigtelinjen langs den Kulturelle akse skal 
belysning langs Hovedgaden og Fuglsøvej placeres under hensyntagen til sig-
telinje markeret på kortbilag 5. For at bevare kigget til nattehimlen i Feriebyen 
og så vidt muligt begrænse unødig lysforurening fastlægges bestemmelser om, 
at belysning langs veje og stier, så vidt muligt skal undgås.

Af hensyn til trafiksikkerhed kan der dog på mindre strækninger etableres lav 
parkbelysning med en maksimal mastehøjde på 3,5 m. Lyskilder skal være 
afskærmede og nedadvendte eller der kan anvendes lampeformater med et 
historisk tilsnit og en synlig lyskilde på maks. 500 lumen.  

Skiltning

For at sikre, at områdets fremtoning ikke forstyrres unødigt, må ingen skiltning 
finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden, undtaget er dog almindelig 
navneskiltning ved dør og på postkasse. Der er endvidere lavet bestemmelser 
for størrelse og fremtoning af skilte til erhverv i Delområde I, til Byens hus og for 
mindre liberale erhverv inde i lokalplanområdet. 

For at sikre, at nysgerrige besøgende har et sted at hente information og udvide 
deres forståelse for området, gives der mulighed for at opstille standere med op-
lysninger om området, så længe standere og skilte er tilpasset området. 



45

Lokalplan nr. 426 
Redegørelse

UBEBYGGEDE AREALER (§9) 
 
Den kulturelle akse

For Egil Fischer var landskabet det centrale udgangspunkt, der inspirerede ham 
til at skabe en Ferieby, hvor samhørigheden imellem natur, landskab, strand og 
vand opleves som allestedsnærværende.

Visionsplanens stramme geometri er anlagt som et barokt anlæg, der står i 
tydelig kontrast til de bløde landskabsformer ved kysten og i Mols Bjerge.  
Lokalplanen har fokus på at bevare og forstærke denne struktur. Der er derfor 
truffet bestemmelser om, at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse in-
denfor Delområde IV og at de allétræer, der afgrænser rummene i den kulturelle 
akse skal bevares. 

Der er endvidere lavet bestemmelser, der sikrer at evt. fremtidige LAR løsninger 
i området, skal fremstå med en klart defineret geometri og skarpt optegnede 
kanter, der understøtter og underlægger sig det aksiale anlæg. 
 
Hegn

Der kan omkring de enkelte parceller etableres hegn, når det enten sortmales 
eller begrønnes. For at fastholde lokalplanområdets karakter af Ferieby, skal 
begrønningen af hække omkring private ejendomme etableres med et mere na-
turligt præg, enten som lave uklippede hække i egnstypiske buske, klatreplanter 
eller som klippet bøgehæk. Dette danner kontrast til den stramme struktur i Egil 
Fischers anlæg, der blandt andet markeres af de omtalte allétræer og skarpt 
klippede hække ved parkeringsarealerne. 

I Delområde V må der kun etableres levende hegn ud mod det fælles friareal. 
Hensigten er, at dette forstærke arealets landskabelige kvaliteter. 
 
Befæstede udearealer

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at træterrasser og befæstede ude-
arealer, begrænses til et mindre areal i en ”nærzone” omkring huset. Se fig. 8.

Fig 8: Nærzonen

Nærzonens udstrækning er alene fastlagt som et princip, der sikrer en afstand af 
maksimalt 6 m. fra 2 af husets hovedfacader (typisk vest eller sydvendte facader) 
og 2,5 m. fra øvrige facader, som angivet på bilag 9.

Hensigten med nærzonen er, at sikre, at områdets eksisterende grønne/land-
skabelige præg af Ferieby og naturlandskab bibeholdes og ikke forsvinder i be-
fæstede arealer. Nærzonen sikrer også imod at større befæstede arealer øger 
Feriebyens udfordringer med oversvømmelser/høj vandstand yderligere. 

Uden for nærzonen kan der udlægges et befæstet areal på op til 2,5% af 
grundens samlede areal. På grunde under 1000 m2 gives der altid mulighed for 
grunde, at udlægge et areal på op til 25 m2. Dette sikrer, at alle har mulighed 
for at etablere eks. en lille solteresse eller andet, der hvor den optimalt ville 
skulle placeres. 
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For ligeledes at understøtte områdets karakter af Ferieby og naturområde, 
skal indkørsler til boligparceller udlægges som fast belægning placeret som 2 
kørespor i flisebelægning eller fremstå i græs, eksempelvis i armeret græs eller 
lignende. Da det vurderes, at det er hensigtmæssigt, at erhvervsejendomme, 
bebyggelse langs den Kommercielle akse, samt boligbebyggelsen i Delområde 
V, kan fremstå med en mere urban karakter, kan der i indkørslerne til disse 
ejendomme anvendes samme belægning, som anvendes på de interne veje i 
området. Dette gøres også gældende for stærkt kuperede grunde i Delområde 
III, hvor udlæg i græs kan være problematisk ift. at parkere. 
Delområde V  - Egil Have

For at sikre kvaliteten af boligbebyggelsen i Egils Have, og samtidig tage højde 
for regnvandshåndteringen i området, fastlægges det, at der i bebyggelsen skal 
anlægges et centralt placeret fælles friareal omkring en landskabeligt udformet 
regnvandssø. Omfanget af arealet afhænger af, hvorvidt der udelukkende ud-
lægges enkelt- eller dobbelhuse eller en kombination deraf. Dette er for at sikre, 
at en øget tæthed i antallet af beboere modsvares af et mere lufttigt fælles 
friareal. Friarealet, hvortil der skal være offentlig adgang, fungerer også som en 
form for grøn have til Byens Hus. 

TERRÆNREGULERING (§10) 
For at fastholde karakteren af det eksisterende landskab, skal terrænregulering 
så vidt muligt undgås og nybyggeri istedet tilpasses det eksisterende terræn. 

Tærrenregulering begrænses til +/- 0,5 m, dog undtages anlæg til håndtering af 
overfladevand, da disse naturligvis skal kunne gives en hensigtsmæssig dybde. 

For at forstærke denne intention, og isærdeleshed for at undgå, at der opbyg-
ges såkaldte sandpuder, der fremstår som unaturlige plateauer i landskabet, er 
der lavet bestemmelse om, at al terrænregulering skal ske ved skråningsanlæg. 
For at give de bedste muligheder for at tilpasse en nødvendig regulering til lan-
skabet, gives der mulighed for at regulere helt op til 2,5 m. fra skel. 

På grunde der ligger lavt (under kote 2,0) eller hvor det kan påvises, at de er 
særligt udfordrede i fht. vandstandsstigninger, tillades en tærrenregulering på 
+/- 1 m. inden for nærzonen, som den fremgår af bilag 9. Dette kan dog betyde, 
at bygningshøjden skal være lavere end 7,5 m, da bygningshøjden skal fast-
lægges ud fra eksisterende terræn. 
 
KLIMA OG HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND

Områdets kulturhistoriske bevaringsværdier er delvist truet af vand i området. Se 
strømningsveje og skybrudskort på fig. 9. 

I Syddjurs Kommuneplan 2020 er størstedelen af lokalplanens område udpeget 
som lavbundsområde, se kort på fig. 10. Udpegningen sker på baggrund af, at 
Syddjurs Kommune har vurderet områdets evne til at håndtere henholdsvis overfla-
devand, risiko for havvandsstigninger samt stigende grundvandsstand. De hydro-
logiske forhold for området på de lavtliggende arealer på det marine forland, giver 
samlet set anledning til at konkludere, at området så vidt muligt bør klimasikres. 

Delområderne I, II, III og IV i lokalplanområdet er allerede etableret/udbygget, 
og der kan derfor ikke med lokalplanen fastlægges egentlige bestemmelser, der 
sikrer håndtering af overfladevand eller fastlægger etablering af LAR-løsninger 
mv. og der  er på den baggrund ikke udført en egentlig vandforvaltningsstrategi. 

Da lokalplanen således ikke kan ikke regulere håndteringen af overfladevand, 
opfordres grundejerene til selv at løse dette ud fra en helhedsbetragtning for 
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Fig.9: Strømningsveje og skybrudskort.

Fig.10: Lavbundsareal, stort udsnit
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området. Der opfordres til at klimasikring sker som en fælles indsats for det 
samlede område, fremfor løsninger på de enkelte grunde, da vandet ikke ken-
der skelgrænser. 

Lokalplanens bestemmelser er i stedet udformet, så  de begræsner omfanget  
af belægning på de enkelte grunde, for at sikre så store arealer til nedsvining 
som muligt, der gives mulighed for etablering af LAR-anlæg i Delområde IV 
og der gives mulighed for, at terrænregulere i større omfang på grunde, der er 
særligt truet af vand.

Mølleåen bevæger sig langs med stien på den vestlige side af lokalplanområdet 
og på ejendomme langs Fuglsøvej løber ligeledes vandløb fra udmundingen fra 
Femmøller å. Vandløbene sikrer en opstuvning, og holder vandet væk fra de 
tilbagetrukne huse. Over vandløbene er flere steder etableret små broer, der 
sammen med de store gamle egetræer er med til at skabe en helt særlig stem-
ning i denne del af området. Der er lavet en underføring under Fuglsøvej i den 
vestlige del af lokalplanområdet, der fører vandet videre til strandarealerne og 
videre ud i havet.

Der er udarbejdet en vandforvaltningsstrategi for delområde V, der er baseret 
på et centralt beliggende regnvandsbassin samt opstuvningsarealer ud mod Ho-
vedvejen. Denne strategi skal revurderes og opdateres i forbindelse med, at der 
udarbejdes en endelig bebyggelsesplan for delområdet, da denne skal foreligge 
før der kan opnås landzonetilladelse til projektet. Der træffes dog bestemmelser 
om, at der skal anlægges en regnvandssø, så uanset øvrige revisioner af vand-
håndteringsstrategien for området, skal søen fortsat være et centralt element.
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BONUSVIRKNING (§11)
Da en del af lokalplanområdet forbliver i landzone, indeholder lokalplanen 
bestemmelser om bonusvirkning. Med bestemmelserne om bonusvirkning med-
deles der, med den vedtagne lokalplans offentliggørelse, de landzonetilladelser, 
der er nødvendige for at realisere lokalplanens indhold. 

Dog er der enkelte forhold, der undtages bonusvirkningen, da disse ikke er 
tilstrækkeligt afklarede ved lokalplanens færdiggørelse. Det drejer sig om det 
endelige udlæg af veje, stier og bebyggelse i Egils Have samt evt. etablering af 
mindre tekniske anlæg i delområde IV og V. Det betyder at, der vil skulle søges 
landzonetilladelser, for at realisere disse projekter. 

Tillige gælder det, at ansøgning om dispensation fra lokalplanens bestemmel-
ser, indenfor de områder der er beliggende i landzone, forudsætter en forudgå-
ende landzonetilladelse. 

For et overblik over hvilke arealer, der ligger i landzone, se kortbilag 2. Bemærk 
at, alt hvad der ikke ligger i sommerhusområde, er beliggende i landzone. 

TEKNISKE ANLÆG (§12)
For at sikre, at det er landskabet og bebyggelsen der er det fremtrædende i 
området og samtidig give mulighed for at etablere nødvendige og energibe-
sparende anlæg træffes en del bestemmelser ang. placering, udformning og 
afskærmning af tekniske anlæg.

For elementer placeret i terrænet gælder det, at ledninger skal føres som jord-
ledninger, vandforvaltning etableres som skarpe, geometriske anlæg i overens-
stemmelse med udtrykket i delområde IV eller som landskabeligt regnvandsbas-
sin i delområde V og bygninger til teknisk forsyning skal placeres og udformes, 
så de fremstår så diskrete som muligt. 

For tekniske anlæg til privat bebyggelse gøres det for ny bebyggelse gældende, 
at de skal interegreres i bygningen og for eksisterende bebyggelse, at anlæg, 
så vidt muligt, skal placeres så de ikke er synlige fra veje, stier og fælles friarea-
ler i delområde IV. Hvis dette ikke er muligt, skal anlæg og deres forsyningsled-
ninger inddækkes i sortmalet træ, fremstå i samme materiale som facaden eller 
begrønnes. Dette gøres ligeledes gældende for tekniske anlæg på offentlige 
arealer. 

Der må ikke opsættes antenner, der er synlige fra veje, stier og det fælles 
friareal i delområde IV og for parabolantenner gøres det tillige gældende, at 
der maksimalt må opsættes én antenne pr. bolig i en maksimal højde på 1,5 m. 
over terræn.

For at sikre, at solenergianlæg på tage falder så meget i ét med bebyggelsen 
som muligt, gøres det gældende, at de, udover at være i overensstemmelse 
med hvilke tagmaterialer, der kan anvendes hvor og til hvad, skal udfylde hele 
tagfladen eller fremstå interegeret i taget på en måde, hvor både form, farve og 
monteringshøjde matcher det øvrige tag. For ikke at underminere udtrykket af 
den samlede bebyggelse, der i høj grad fremtræder med tage i røde vingetegl 
og strå, gøres følgende forhold gældende: Der ikke må placeres solenergian-
læg på stråtage og på tage af bevaringsværdig bebyggelse, solenergianlæg på 
tage udført i røde teglsten skal altid placeres, så de ikke er synlige fra Hovedga-
den/Molsvej og Fuglsøvej, samt fra veje, stier og fælles opholdsarealer indenfor 
delområde IV, og endvidere skal alle anlæg være antirefleksbaserede og følge 
hældningen af det tag, hvorpå de monteres. 
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For at forstyrre landskabet mindst muligt gøres det bl.a. gældende for solener-
gianlæg på terræn at: De skal placeres, så de ikke er synlige fra veje, stier og 
fælles opholdsarealer inden for delområde IV, at der maksimalt må udlægges et 
areal på op til 2,5% af grundes areal, dog maksimalt 50 m2 og at de maksimalt 
må have en højde på 1.2 m. over terræn. 

GRUNDEJERFORENINGER (§14)
Der er for området etableret Grundejerforeningen Femmøller Strand, GFFS. 

Syddjurs Kommune kan opfordre til, at indgå i grundejerforeningen, der kan 
give mulighed for at styrke området ud fra en fælles indsats og retning. Lokal-
planen fastlægger bestemmelser, som skal overholdes ved nye tiltag, men der 
er ikke handlepligt, og tiltag til realisering af lokalplanens muligheder påhviler 
grundejerne.

Ved udstykning indenfor delområde V fastlægger lokalplanen bestemmelser om, 
at der skal etableres en grundejerforening og at grundejere inden for delområ-
det skal optages i denne. Grundejerforeningen vil blandt andet være ansvarlig 
for at varetage og vedligeholde fælles veje, stier og friarealer samt anlæg til 
vandhåndtering. Derudover skal grundejerforeningen drive og vedligeholde 
Byens Hus indtil eller såfremt, at dette ikke udmatrikuleres som en selvstændig 
enhed. 

Syddjurs Kommune kan genrelt kræve at grundejerforeninger slås sammen. 
Dette gælder dog ikke Grundejerforeningen Femmøller Strand, da denne er en 
frivillig forening.  
 

FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING  
OG ÆNDRET ANVENDELSE (§15) 
Da lokalplanområdet i store træk er udbygget opfatter bestemmesler vedr. for-
undsætninger for ibrugtagning og ændret anvendelse udelukkende Delområde 
V. Her sikres det at: Veje, parkering, beplantning omkring parkeringen, fri- og 
opholdsarealer, stier samt regnvvandsbassin, er etableret før en ibrugtagning. 

SERVITUTTER (§17)
Lokalplanområdet er omfattet af en lang række deklarationer og servitutter, 
der har været anvendt til bebyggelsesregulering. Mange af disse blev tinglyst 
i 1924. Blandt andet blev det fastlagt at ”ny bebyggelse ikke må finde sted før 
tegninger hertil med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m. er god-
kendt af Naturfredningsforeningen (DN) og hovedparcelejeren”. 

Påtaleretten blev bekræftet i et gavebrev fra 1957, hvori Egil Fischer overdrog 
dele af området til daværende Dråby Kommune.

Fischers påtaleret ophørte med hans død i 1963, men DN har bevaret deres 
påtaleret (servitut 5) frem til vedtagelsen af denne lokalplan. Den sikring af kul-
turmiljøet, der lå i påtaleretten, stammer fra en tid før planloven og erstattes nu 
af lokalplanens bestemmelser. 

Ét af formålene med at igangsætte lokalplanen var at lette og  ensrette sagsbe-
handlingen i området. Der er udarbejdet en servitutredegørelse, der redegør for, 
hvilke servitutter, der aflyses med lokalplanens endelige vedtagelse. Se bilag 14. 
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
 
FORHOLD TIL KULTURARV
OVERORDNET MÅLSÆTNING
Syddjurs Kommune ønsker at synliggøre, bevare og udvikle kommunens unikke 
kulturarv - herunder den enestående kystkulturarv. 

Dette er en målsætning, der i høj grad imødekommes med lokalplan 426, da det 
primære formål med denne plan er, at beskytte og udvikle kulturmiljøet omkring 
Egil Fischers Ferieby. 

VÆRDIFULDT KULTURMILJØ

I en screening af kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune, foretaget forud for udarbej-
delsen af Syddjurs Kommuneplan 2020, blev Egil Fischers Ferieby udpeget som 
værdifuldt kulturmiljø. Se fig. 11.

Kulturmiljøet beskrives således: Kulturmiljøets fortælling og høje kvaliteter giver 
det gode egenskaber inden for turisme og kultur, da feriebyen rummer en fornem 
historie om dansk feriekultur. 

Lokalplanen har derfor til formål at sikre bevaring og skabe mulighed for udvikling 
af de kulturhistoriske værdier.

Retningslinjer for Kulturmiljøer og Kulturhistorisk bevaringsværdi 
I Syddjurs Kommuneplan 2020 fastlægges flg. retningslinjer for kulturmiljøer:

Stk 1: Inden for de udpegede kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst 
muligt omfang beskyttes. Der må derfor ikke uden tilladelse opføres byggeri eller 
etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller 
kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

Stk. 2: Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede kulturmiljøer skal 
ske under størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

Og flg. retningslinjer for Kulturhistorisk Bevaringsværdi:

Stk. 1: En ændret anvendelse af en kulturhistorisk værdifuld bygning, anlæg el-
ler sammenhæng skal så vidt muligt tjene til anlæggenes bevarelse, respektere 
de særlige kulturtræk og være i overensstemmelse med øvrig planlægning og 
lovgivning.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger 
Syddjurs Kommuneplan 2020 fastlægger, at bevaringsværdig bebyggelse 
omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 og har fastlagt følgende 
retningslinjer:

Stk. 3: Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevarings-
værdi mellem 1 - 4, må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt 
tilfælde. Udvendige ændringer, ombygninger, tilbygninger eller renoveringer må 
ikke ske uden forudgående tilladelse fra Syddjurs Kommune, herunder udskiftning 
af vinduer, døre eller tag. Alle udvendige bygningsændringer skal ske i arkitek-
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Fig. 11: Værdifuldt kulturmiljø
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tonisk, håndværks- og materialemæssig overensstemmelse med bebyggelsens 
oprindelige byggestil og arkitektur.

Stk. 4: Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevarings-
værdi på 5 - 6 skal ved ombygning, tilbygning og renovering søges løftet i SAVE-
systemet.

Stk. 5: Fredede bygninger må ikke ændres uden tilladelse fra Slots- og Kultursty-
relsen. De fredede bygningers omgivelser er særlig vigtig, såvel nabobebyggelser 
som byrum, og der skal tages særligt hensyn ved ændringer af miljøet omkring 
den fredede bygning.

I henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger må bevarings-
værdige bygninger ikke nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Hvis et Byråd afslår at give tilladelse til nedrivning, kan ejeren have ret til at 
kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. planlovens § 
49. Kommunens forpligtelse til at overtage ejendommen mod erstatning er dog 
betinget af, at der kan påvises et væsentligt misforhold mellem ejendommens 
afkastningsgrad og afkastningsgraden af lignende ejendomme uden nedriv-
ningsforbud. Dvs. at ejerens muligheder for at udnytte og anvende ejendommen 
er ringere end udnyttelsesmulighederne af de omkringliggende ejendomme, der 
ikke er omfattet af et forbud.

Når en ejendom er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan kan en fra-
vigelse fra forbuddet mod nedrivning kun ophæves ved en dispensation fra 
lokalplanens bevaringsbestemmelser, såfremt en dispensation ikke strider mod 
lokalplanens formål. 

Lokalplanen fastlægger bevaring af bevaringsværdige bygninger. Det er dog 
ikke skrevet specifikt ind i lokalplanens formål i § 1. Det er således muligt, at 
der kan meddeles dispensation til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse, 



52

Lokalplan 426
Redegørelse

uden at der skal udarbejdes ny lokalplan. En nedrivningsansøgning skal vurde-
res konkret og i sammenhæng med lokalplanens formål. Blandt andet skal det 
vurderes i sammenhæng med formålsbestemmelse om, at sikre, beskytte og 
forstærke karakteristika og struktur i Egil Fischers Ferieby. 

 
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Store dele af Egil Fischers Ferieby er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø 
i Nationalparkplan 2018-2024. Se Fig. 12.

Egil Fischers Ferieby indgår i Nationalparkens zone 3, der omfatter nationalt 
betydningsfulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder i det åbne land, som jf. 
Lov om nationalparker, Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge, skal styrkes 
og bevares. (§ 4 stk. 3, punkt 4)

Ifølge Nationalparkplan 2018-2024 skal ”Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder 
og enkeltelementer, der fortæller om brugen af landskab, natur og kyst, bevares, 
synliggøres og gøres tilgængelige, især færdselsveje, fortidsminder, borg- og 
mølleanlæg, herregårds- og landsbymiljøer samt Ebeltofts historie som købstad. 
Viden om de nævnte miljøer, helheder og enkeltelementer skal udbygges.”

Lokalplanen har fokus på bevaring og udvikling af Egil Fischers Feriebys kul-
turhistoriske fortælling og har til formål at styrke den særlige stemning, der kan 
opleves i området. Som en del af processen har borgerinddragelsen haft særlig 
fokus, for at sikre størst mulig udbredelse og ejerskab til området og det kulturmiljø 
lokalplanen søger at sikre. Samtidig skaber lokalplan også rig mulighed for, at der 
opstilles informationsstandere i området. 

Fig. 12: Kulturmiljøer i Nationalparken 
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ARKÆOLOGISKE INTERESSER
Området omkring Egil Fischers Ferieby var i jægerstenalderen et meget omskif-
teligt kystmiljø i, hvor havniveauet var meget svingende. Det kan bl.a. ses ved, 
at der er registreret flere bopladsrester ved de gamle strandvolde, hvoraf Egil 
Fischer selv har fundet flere bopladser (lok. Nr. 57 og 58).  
Den blå linje på fig. 13 angiver den omtrentlige kystlinje fra sidste del af jæ-
gerstenalderen. Det betyder, at der kan være ukendte fortidsminder i form af 
bopladser i hele denne zone. Her skal man være særlig opmærksom, hvis 
der fremkommer bearbejdet flint under jordarbejde. I det tilfælde skal arbejdet 
standses og Museum Østjylland skal underrettes jf. Museumsloven §27, stk. 2.
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Fig. 13: Arkæologiske interesser. 

Herudover er der i området, samt i indlandet flere gravhøje (f.eks. lok.nr. 77, 78, 
102 og 103) og et særdeles velbevaret tragtbæger fra bondestenalderen er fundet 
ved kysten lidt længere inde ved Egsmark Strand. Samlet set vidner det om, hvor-
dan området omkring Egil Fischers Ferieby har være beboet gennem jæger- og 
bondestenalderen og bronzealderen. 

De fundne bopladser og gravhøje ligger ikke indenfor lokalplanens område

KOMMUNEPLANTILLÆG 01
I Kommuneplantillæg 01 til Kommuneplan 2020, der danner afsæt for Lokalplan 
426, udlægges rammer for området i henhold til en revision af kulturmiljøets af-
grænsning. For allerede udbyggede områder udlægges nye rammer til blandet 
bolig- og erhvervsformål, det rekreative rammeområde justeres, så det stemmer 
overnes med de faktiske forhold og indholdet og opdelingen af eksisterende 
sommerhusrammer justeres. 

Eksempelvis justeres rammebestemmelserne for sommerhusområde 1.13.S15, 
så den maksimale bygningshøjde ændres fra 5 til 7,5 meter, etageantal fra 1 til 
2, hvoraf den øverste etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag 
og den maksimale taghældningen ændres fra højst 55 grader til højst 60 grader. 
Disse ændringer betyder, at ny bebyggelse kan opføres med proportioner, der 
er tilpasset den stedlige stil. 

Indenfor rammeområde 1.13.S15 erstattes rammeområdet beliggende inden-
for lokalplanområdet med 2 nye rammer, den ene får betegnelsesen 1.13.S68 
og indenfor denne fastlægges rammer i overensstemmelse med ovenstående 
forhold om højdeforhold, etageantal og taghældning. Den resterende del af 
rammen får betegnelsen 1.13.S69. Her fastholdes de eksisterende rammebe-
stemmelser, da dette areal ligger udenfor lokalplanens område. 

Udlæg af de nye rammer kan ses på fig. 14.
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LANDSKABELIGE FORHOLD
 
Landskabskarakterplan
I Syddjurs Kommunes Landskabskarakterplan ligger lokalplanområdet inden for 
landskabskarakterområde nr.88b, ”Ebeltoft randmoræne”. Området beskrives i 
landskabskarakterplanen som storbakket og enkelte steder overlejret af små-
bakkede former. Lyngsbækgård med hovedgårdsjorder, der oprindeligt også har 
omfattet lokalplanens område, er velbevarede kulturmiljøer, der udgør visuelle 
oplevelsesmuligheder, idet det virker særligt afvekslende at færdes i. Molskroen 
og Egil Fischers Ferieby vidner desuden om turismens indtog i kommunens 
kystområder.

BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER & KYSTNÆRHEDSZONEN

En mindre del af det sydvestligst beliggende rammeområde er udpeget som be-
varingsværdigt landskab, ligesom kulturmijløet grænser op til bevaringsværdigt 
landskab mod nord, syd og vest, som det fremgår af fig. 15.

Udpegningen af de bevaringsværdige landskaber har til formål at sikre, at der tages 
landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne 
land. Indenfor bevaringsværdige landskaber skal byggeri og anlæg placeres og 
udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byg-
geri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås.

Hele lokalplanens område ligger inden for kystnærhedszonen, der spænder fra 
kystlinjen og 3 km. ind i landet. Ifølge planloven skal kommunen varetage særlige 
hensyn i kystnærhedszonen og der skal gives en særlig planlægningsmæssig 
begrundelse for at muliggøre byggeri og anlæg inden for kystnærhedszonen.

Lokalplanområdet er i høj grad udarbejdet for et allerede udbygget område med 
fokus på bevaring og udvikling af kulturmiljøet. Der fastlægges i lokalplanen be-
stemmelser, der sikrer imod yderligere udstykning, med undtagelse af en mindre 
nyudstykning, Egils have, i Delområde V.

Egils have omfatter udstykningen af op til 5 fritliggende boligenheder udført som 
enten enkelt- eller dobbelthuse, samt etableringen af et fælles hus kaldet Byens 
Hus i en eksisterende ladebygning. Bebyggelsen skal placeres omkring en cen-
traltbeliggende, landskabeligt udformet regnvandssø. 
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Fig. 17: Grønt Danmarkskort 
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Fig. 18: Fredede områder 
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Fig. 16: Strandbeskyttelseslinje 
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Fig. 19: Natura 2000 Habitatområder 
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© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST

Signaturforklaring
Kommunegrænse linje
Naturbeskyttelsesinteresser - Vedtaget
Potentielle naturbeskyttelsesinteresser -
Vedtaget



57

Lokalplan nr. 426 
Redegørelse

Arealet, hvor delområde V udlægges, har tidligere rummet den nu sanerings-
modne gårdbebyggelse Parcelgården, hvorfor det er naturligt, at arealet også 
fremover fremstår som en bebygget del af Feriebyen. Dette understøttes af 
tegningerne på lokalplanens s. 11, hvoraf det fremgår, at arealet var bebygget 
allerede i Egil Fischers tidligste planer for området.

Den nye bebyggelse vil tillige spille sammen med og være en naturlig forlæn-
gelse af det eksisterende bebyggede miljø. Det anses som særdeles hensigts-
mæssigt og en styrkelse af strukturen i Feriebyen, at få skabt smuk afslutning 
på den eksisterende bebyggelse og samtidig en god ankomst til Feriebyen fra 
Femmøller, således at overgangen fra åbent land til bebygget Ferieby fremstår 
tydelig. Samtidig forstærker udstykningen af Delområde V den Kommercielle 
akse og Egils Have, der afslutter området mod vest, kommer til at danne mod-
vægt til Molskroen, der afslutter området mod øst.   

Bebyggelsen vil derfor medvirke til at afrunde den overordnende, helstøbte 
bebyggelsesplan og det er derfor nødvendigt, at bebyggelsen placeres indenfor 
kystnærhedszonen, da en alternativ placering ikke ville medføre samme styr-
kelse og afrunding af Feriebyens bebyggede miljø.  

Det konkluderes, at kystlandskabet ikke berøres væsentligt med udstykningen 
af Egils Have, da den nye bebyggelse udelukkende udlægges på allerede 
udbyggede arealer i forlængelse af allerede eksisterende bebyggelse. Endvi-
dere er bebyggelsen af meget begrænset omgang og beliggende så den ikke er 
synlig fra kysten.  

Eksisterende bebyggelse i området kan udvides og renoveres i henhold til 
lokalplanens bestemmelser, herunder en ændring af den maksimale bygnings-
højde fra 5 til 7,5 m. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser om en 
maksimal husdybde på 8 m og en maksimal højde på længdefacaden på 3 m, 
samt at huse skal opføres med symmetriske sadeltage med en taghældning på 
mellem 45 og 60 grader. Derved sikres, at proportionerne på fremtidig bebyg-
gelse i videst mulige omfang tilpasser sig det bevaringsværdige landskab og det 
samlede kulturmiljø. 

Herudover fastlægges bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, der 
skal sikre en sammenhæng i arkitekturen i Feriebyen, blandt andet ved at 
materialer, taghældninger og farveholdning holdes i stil med de oprindelige Egil 
Fischer huse, som vurderes at fremstå afdæmpede og naturligt indpassede  i 
områdets landskab. 
 
 
STRANDBESKYTTELSESLINJE

Et mindre område omkring parkeringspladsen ud for Molskroen er beliggende 
indenfor strandbeskyttelseslinjen. Se Fig. 16.

Strandbeskyttelseslinjen søges ophævet for denne del af lokalplanens område, 
idet selve strandarealet adskilles af Fuglsøvej og ikke hænger naturligt sam-
men med strandområdet. Lokalplanen udlægger området til delvist vejareal, 
parkeringsareal og stier, og sikrer således mod bebyggelse og anlæg, der kan 
forstyrre kig og adgang til strandarealerne på den modsatte side af Fuglsøvej. 
 
 
GRØNT DANMARKSKORT

Det Grønne Danmarkskort er udpeget for at skabe sammenhæng mellem 
Danmarks naturarealer. Se fig. 17. Der er ved udpegningen dels lagt vægt på 
eksisterende værdifuld natur og områder med høj biodiversitet (HNV-kortet*), og  
på at skabe sammenhæng mellem - eller udvide - vigtige naturarealer. 

*HVN: Kort der angiver  
områder med ”Høj naturværdi”.



58

Lokalplan 426
Redegørelse

Yderligere er flere af områderne, f.eks. lavbundsområderne, medtaget, således 
at evt. klimaformål også kan rummes inden for udpegningen.

Syddjurs Kommune har ved udpegningen af Det Grønne Danmarkskort benyttet 
udpegningen af de økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindel-
ser, herved indgår alle kommunens Natura 2000 områder i udpegningen. Store 
dele af Nationalpark Mols Bjerge, mange af kommunens biodiversitetsmæssigt 
værdifulde § 3 beskyttede områder, mange områder med høje HNV-scorer, mange 
ådale og lavbundsområder samt mange potentielle naturområder indgår ligeledes i 
udpegningen. Udpegningen af Det Grønne Danmarkskort foregår således udeluk-
kende på arealer, der allerede eksisterer som naturudpegninger eller potentielle 
naturudpegninger.

Der er med Syddjurs Kommuneplan 2020 fastlagt retningslinjer inden for Grønt 
Danmarkskort, der skal sikre, at ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge 
bevares og om muligt forbedres, dvs. de skal søges friholdt for byudvikling og 
tekniske anlæg. Ved væsentlige eksisterende spærringer der berører Grønt Dan-
markskort, eksempelvis  anlæg af nye veje og jernbaner, skal anlæggene indret-
tes så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes, normalt gennem 
anlæg af faunapassage eller lignende. 

Lokalplanen skaber, udover til- og ombygning til eksisterende bebyggelse 
indenfor området, samt en megen beskeden udbygning af Delområde V, ikke 
mulighed for at udbygge området yderligere. Lokalplanen har således ikke væ-
sentlig negativ indvirkning på arealer udpeget til Grønt Danmarkskort. 
 
 
LANDSKABSFREDNING

Området lige syd og vest for lokalplanens område er omfattet af 2 fredninger 
ved kendelse jf. Naturbeskyttelseslovens § 35 - §38 for Mols Bjerge Nord og 
Ebeltoft Vig. Se fig. 18.

Lokalplanen skaber, udover til- og ombygning til eksisterende bebyggelse 
indenfor området, samt en megen beskeden udbygning af delområde V, ikke 
mulighed for at udbygge området yderligere. Lokalplanen forstyrrer således ikke 
landskabsfredningerne. 
 
 
INTERNATIONAL NATURBESKYTTELSE 

Habitatsbekendtgørelsen BEK nr 926 af 27/06/2016

Natura 2000-områder
Habitatsbekendtgørelsen, som er implementering af EU’s habitatsdirektiv, har 
til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyt-
telsen af arter og naturtyper, der har international betydning. Dette sker hoved-
sagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder - habitatområderne 
- også kaldet Natura 2000-områder. I Natura 2000-områderne skal der sikres, 
eller genoprettes, en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper, som 
området er udpeget for.

Lokalplanens område grænser mod syd og vest op ad Natura 2000-område 
Mols Bjerge med Kystvande. En enkelt grund i sydvest ligger indenfor Natura 
2000 området. Se fig. 19.

Syddjurs Kommune vurderer, at lokalplanen i sig selv eller i sammenhæng med 
andre planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder, idet den fastlægger bestem-
melser for allerede eksisterende bebyggelse og evt. udbygning/nybygning på al-
lerede udstykkede grunde, samt en mindre udstykning af grunde i Delområde V. 
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Særligt beskyttede arter
Der er langs kysten, der grænser op til planområdet, registreret områder som po-
tentielt levested for markfirben, ligesom sydvendte skråninger i lokalplanområdet 
kan være yngle-/rasteområder for markfirben. Lokalplanen lægger dog ikke op 
til indgreb på sydvendte skråninger, og derfor vurderes planen ikke at have en 
indvirkning på eventuelle yngle-/rasteområder for markfirben. 

Syddjurs Kommune har ikke registreret yderligere bilag IV-arter i området. Forvalt-
ningen er dog opmærksom på, at området er velegnet som fødesøgningsområde 
for flagermus, ligesom både træer og nogle af bygningerne kan være yngle- el-
ler rasteområder for flagermus. Planforslaget lægger ikke op til nedrivning eller 
ombygning af huse eller til fældning af træer, og dermed vurderer forvaltningen, 
at planen ikke vil skade yngle-/ rasteområder for flagermus.

I resten af Syddjurs Kommune er der registreret regelmæssig forekomst af de 
øvrige bilag IV-arter odder, mygblomst, løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet 
frø og strandtudse. Lokalplanområdet er dog ikke egnet som yngle-/rasteområde 
for nogen af disse arter, da de er tilknyttet vandløb, søer eller moser.

Samlet set er det kommunens vurdering, at planforslaget ikke vil skade yngle-/
rasteområder for bilag IV-arter.

NATIONAL NATURBESKYTTELSE
Inden for lokalplanen findes der ikke områder omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3. Lokalplanens område ligger dog i et større område med naturbe-
skyttelsesinteresser og mod nord, er der to mindre arealer, der ligger inden for 
afgrænsningen af området med naturbeskyttelsesinteresser. Se fig. 20.

Da lokalplanen har fokus på bevaring af eksisterende bebyggelse, eventuel ud-
bygning/nybygning på allerede udstykkede grunde samt en relativt begrænset 
nyudstykning vurderes lokalplanen ikke at ville få væsentlig negativ indvirkning 
på tilgrænsende områder beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. 
 
 
ØKOLOGISK FORBINDELSE

Størstedelen af lokalplanens område grænser op til økologiske forbindelser og 
mod nord er mindre dele af lokalplanen udpeget som del af en økologisk forbin-
delse. Se fig 21. 

Hensigten med at udpege økologiske forbindelser – eller spredningskorridorer 
– er at skabe og opretholde gode, ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natur-
sammenhænge uden væsentlige spærringer for dyre- og planteliv. De økolo-
giske forbindelser rummer både tør natur, vandløb, søer, skove og lavbunds-
områder, der enten har en god naturtilstand eller danner forbindelse mellem 
gode naturområder med truede arter. De økologiske forbindelser udgøres af 
de samme Natura2000-områder, §3-områder og skove, der er udpeget som 
særlige naturbeskyttelsesinteresser som samtidig også indgår i det Grønne 
Danmarkskort. Det skyldes, at de netop er særlige ved at hænge sammen og i 
øvrigt have en god naturkvalitet.

Kommuneplanen fastlægger, at i de økologiske forbindelseslinjer skal ubrudte 
og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres, ligesom 
de normalt skal søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af 
nye veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes 
med tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmu-
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ligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende spærringer i spredningskor-
ridorerne skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager 
eller lignende.

I de økologiske forbindelseslinjer skal karakteristiske landskabelige karakter-
træk bevares. Vandløbene skal, som økologisk forbindelsesled for insekter og 
andre dyr, holdes fri for store passagehæmmende anlæg, og så vidt muligt hol-
des helt fri for selv de mindste spærringer, da disse udelukker en række mindre 
dyrs bevægelse i vandløbet.

I områder med udpegede potentielle økologiske forbindelser skal naturnetværket 
udvikles, og faunaspærringer søges afhjulpet gennem planlægning, administration 
og konkrete projekter.

Lokalplanen skaber, udover til- og ombygning til eksisterende bebyggelse indenfor 
området, samt en megen beskeden udbygning af delområde V, ikke mulighed 
for at udbygge området yderligere og griber derfor ikke forstyrrende ind i den 
økologiske forbindelse. Bevaring af områdets kulturhistoriske værdier kan give 
anledning til klimasikring, hvor områdets naturværdier og bindinger skal iagttages. 
 
 
GEOLOGISK BEVARINGSVÆRDI

Indenfor lokalplanområdet udgør en enkelt ejendom i sydvest en del af et større 
areal, der er udpeget med geologisk bevaringsværdi. Se fig. 22.

Formålet med udpegning af geologiske interesseområder er at sikre hensynta-
gen til de geologiske interesser ved planlægning af større bygge- og anlægsar-
bejder, skovrejsning og råstofindvinding m.v. Derved fastholdes mulighederne 
for at opleve, forske og undervise i de geologiske processer.

Den mindre udstykning, der gives mulighed for i Delområde V ligger langt fra 
det udpegede område, og planen giver, udover til- og ombygning til eksisteren-
de bebyggelse, ikke mulighed for at udbygge området yderligere, og vil således 
ikke have en væsentlig negativ indvirkning på de geologiske bevaringsværdier. 
 
 
LAVBUND

Størstedelen af området beliggende nedenfor stenalderkystlinjen på det marine 
forland er vurderet og udpeget som lavbundsområde i Syddjurs Kommuneplan 
2020. Se fig. 23.

Kommuneplanen fastlægger følgende retningslinjer for lavbundsarealer;  

Stk. 4: Lavbundsarealer, som rummer mulighed for at udvikle sig til områder af 
stor værdi for naturen, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Stk. 5: Planlægning for anlæg m.v. på lavbundsarealer bør ske under hensyn til 
risikoen for forhøjet vandstand. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for hvordan, der på lavtliggende ek-
sisterende matrikler ved om- til og nybygning kan etableres klimasikrende 
terrænregulering, indenfor bebyggelsens ”nærzone”, se bilag 9. Lokalplanen 
skaber, udover til- og ombygning til eksisterende bebyggelse indenfor området, 
samt en megen beskeden udbygning af delområde V, ikke mulighed for videre 
udstykning inden for udpegede lavbundsområder. I forbindelse med udbygning 
af Delområde V implementeres en vandforvaltningsstrategi, der tager højde for, 
hvorledes der inden for området, kan opsamles og videreføres vand.   
 



62

Lokalplan 426
Redegørelse

 
FREDSKOV

Dele af lokalplanens arealer (ca. 3,3 ha.) er omfattet af fredsskovspligt, se fig. 24. 

En skov, der er fredskovspligtig skal bestå af træer, som enten danner skov eller 
er ved at vokse op til skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede 
arealer i en fredskov. Moser, heder, enge o.l., der naturligt hører til en fredskov, 
skal bevares som de er, uanset størrelsen. Områder omfattet af fredsskovspligt 
skal drives efter Skovlovens regler om bæredygtig drift. 

Særligt ”Grønningen” er i Egil Fischers plan tænkt som et åbent grønt areal, 
ligesom Schønherrs landskabsplan udlægger arealet til naturområde præget 
af eng. I forbindelse med revitaliseringsprojektet Stedet tæller, blev der givet 
tilladelse fra Miljøstyrelsen til at fælde/tynde ud i de daværende træer, som 
hovedsageligt består af egetræer. De tilbageværende træer udgøres af store 
egetræer, der er karaktergivende for området. Lokalplanen har, efter Egil Fi-
schers vision, til formål at sikre friholdelse af aksen og udsynet  langs denne. 
De eksisterende træer vurderes ikke at tage udsynet i deres nuværende ud-
strækning, men der kan dog blive behov for almindelig udtynding, som en del af 
skovdriften. Dette vil kræve tilladelse fra Miljøstyrelsen i hvert tilfælde.

Endvidere opsætter lokalplanen bestemmelser, der beskytter de store træer på 
Kirkebakken, der ligeledes er udpeget som Fredskov. 
 
 
SKOVBYGGELINJE

En del af lokalplanens område i den nordvestlige del er omfattet af skovbyg-
gelinje. Se fig. 25. Dog vurderes det, at der ikke vil være behov for en dispensa-
tion fra Skovbygglinjen ved udstykning af Delområde V, da udstykningen ligger 
omgivet af eksisterende bebyggelse. Det er grundejers pligt at få dette forhold 
bekræftet i forbindelse med indhentningen af øvrige tilladelser.  
 
 
BESKYTTEDE VANDLØB

Indenfor området ligger et beskyttet vandløb, ved udmundingen fra Femmøller 
Å.Se fig. 26. Lokalplanen medfører i sig selv ikke ændringer af vandløbet, da 
den udelukkende fastlægger bestemmelser for eksisterende bebygget område, 
samt en mindre udstykning af Delområde V.  
 
 
GRUNDVAND & NITRATFØLSOMME INDVINDINGSOMRÅDER

Området er udpeget som område med almindelige drikkevandsinteresser. En 
del af områdets nordvestlige del er nitratfølsomt indvindingsområde. Se fig 27.

Lokalplanen udlægger ikke muligheder for ny bebyggelse eller anlæg, der er 
grundvandstruende. 
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MILJØFORHOLD
LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER, PROGRAMMER OG  
AF KONKRETE PROJEKTER (VVM)
Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” 
skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væ-
sentlig indvirkning på miljøet. 

Miljøvurdering af planer og programmer
Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke 
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. 

Beslutningen, om at planen ikke kræver miljøvurdering, er truffet, da planen 
udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som 
vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer.  
 
 
KLIMAFORANDRINGER / VANDSTANDSSTIGNINGER

Området har en del udfordringer i fht håndtering af vand. Dels ligger de lavt-
liggende arealer relativt lavt i forhold til kysten, grundvandet står højt og fra 
bakkerne kommer både overfladevand og vand fra kilder. Grundet ovennævnte 
hydrologiske forhold har Syddjurs Kommune vurderet, at området bør udpeges 
som lavbundsområde. Se fig. 23.

Lokalplanen er primært udarbejdet for et eksisterende udbygget område. På 
den baggrund kan der kun stilles krav om klimatilpasning i det tilfælde, der sø-
ges om ændring af bebyggelse eller anvendelse. Der kan på samme baggrund 
heller ikke stilles krav om, at grundejere skal indgå i en grundejerforening, der 
kan sikre fælles løsninger, men der opfordres til, at der findes en fælles frivillig 
løsning og at klimatilpasningsprojekter udføres som samlede projekter indenfor 
større områder med ensartede udfordringer. Der gives i den forbindelse mulig-
hed for, at etablere anlæg til håndtering af overfladevand i Delområde IV.  

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at der for lavtliggende grunde kan 
tærrenreguleres med +/- 1 m inden en ”nærzone” omkring hovedhuset, samtidig 
med at andelen af befæstet areal søges begrænset.  

Der foreligger en foreløbig vandforvaltningsstrategi for Delområde V, der beskri-
ver hvorledes problemstillinger omkring vand håndteres indenfor delområdet i 
forbindelse med udstykning. Denne strategi skal opdateres og godkendes i for-
bindelse med indhentning af landzonetilladelse til udbygningen af Delområde V. 

Der gives ikke tilladelser til terrænregulering, der kan forårsage at overflade-
vand ved skybrud, ledes videre til omkringliggende områder og nabogrunde 
 
 
STØJ

Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer fra eks. virksomheder, veje og 
jernbaner. Grænseværdierne bruges til planlægning for udlæg af byarealer, men 
lægges også til grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener. Støj-
grænserne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hovedvejene, Hovedgaden og Fuglsøvej, er i højsæsonen præget af massiv 
trafik. Støjgrænseværdierne for de nærliggende boliger og sommerhuse vur-
deres dog ikke at blive overskredet, da trafikken begrænser sig til bestemte 
perioder og spidsbelastninger i sommerferieperioden. 
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JORDFORURENING

Forhold om jordforening reguleres af ”Lov om forurenet jord”.

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. Enkelte ejen-
domme er registreret som udgået efter kortlægning. Dette betyder for eksempel, 
at der er lavet oprensninger eller undersøgelser, som viser, at arealet kan udgå 
af kortlægning. Arealet kan godt være lettere forurenet.

Region Midtjylland er myndighed for kortlægning af forurenede arealer. Oriente-
ring om kortlægning kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside.

I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- el-
ler jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal an-
meldes til Syddjurs Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, 
at regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening.

Områdeklassificering
Lokalplanen ligger i land- og sommerhuszone. Arealer i landzone eller sommer-
husområde kan være omfattet af områdeklassificeringen, hvis det er fastlagt i 
Jordstyringsregulativ for Syddjurs Kommune. Områdeklassificering er arealer, 
hvor der kan være lettere forurenet jord.

Der ændres ikke i områdeklassificeringen for lokalplanens område.

Overskudsjord
Bortskaffelse af overskudsjord skal ske i overensstemmelse med Syddjurs 
Kommunes Regulativ for Jordstyring. Hvor lokalplanen giver mulighed for det, 
bør ren overskudsjord så vidt muligt genanvendes inden for lokalplanområdet. 
Regulativet kan ses på Syddjurs Kommunens hjemmeside:  
Regulativ for Jordstyring. 
 
 
FORSYNINGSFORHOLD
VARMEPLAN
Området er ikke omfattet af varmeplanlægning og er individuelt varmeforsynet.

VANDFORSYNING
Området ligger indenfor Djurs Vand - Handrup bakkers forsyningsområde og 
forsynes med drikkevand herfra. 
 
SPILDEVAND

Området som helhed er spildevandskloakeret.

Området er omfattet at spildevandsplan for Lyngsbæk, Hovedgaden m.v. ved 
Syddjurs Spildevand A/S.

I henhold til spildevandsplanen skal der udføres en vandforvaltningsstrategi for 
at sikre, at lokalplanens disponering til bebyggelse og anlæg tager højde for 
fremtidige regnhændelser og arealets hensigtsmæssige udnyttelse. 

Da lokalplanen har til formål at bevare et eksisterende område er det vurderet 
ikke at udløse krav om at udføre en vandforvaltningsstrategi for området som 
helhed. Lokalplanen åbner mulighed for at dele af de grønne arealer inden for 
Delområde IV samt veje og stier kan anvendes til håndtering af regn- og over-
fladevand. 
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Ved ansøgning om eventuelle anlæg til håndtering af regn- overfladevand samt 
opstigende grundvand, skal der sikres de nødvendige tilladelser iht. Vandløbslo-
ven og retningslinjer fra Syddjurs Spildevand. 

Der foreligger en foreløbig vandforvaltningsstrategi for den mulige udstykning 
af Delområde V. Denne skal opdateres før en endelig landzonetilladelse kan 
udstedes.  
 
ELEKTRICITET

Elektriciteten købes på det fri el-marked. 
 
RENOVATION

Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Syddjurs 
Kommunes gældende affaldsregulativer. 
 
DETAILHANDEL 

Indenfor lokalplanens Delområde I kan der etableres detailhandel i form af 
udvalgsvarebutikker med et maksimalt bruttoetageareal på 200 m2. Der gives 
tillige mulighed for at etablere mindre udvalgsvarebutik i Byens Hus i Delom-
råde V. Da der ikke i kommuneplanen er udlagt et område til detailhandel, kan 
der kun udlægges enkeltstående butikker.  

Delområde I rummer eksisterende butik og restauration/café og er det centrale 
område for områdets ”byliv”, og turisme. En eventuel tilgang af udvalgsvarebu-
tikker vil styrke områdets bymiljø. Såfremt der etableres butikker på den nord-
lige side af Hovedgaden, bør der sikres trafiksikre passager over vejen

BONUSVIRKNING
Lokalplanen har bonusvirkning efter planlovens § 15 stk. 4. Det vil sige, at de 
landzonetilladelser, der, efter planlovens § 35 stk. 1, skulle meddeles for at 
realisere lokalplanens indhold, er meddelt samtidig med offentliggørelsen af den 
endelige vedtagelse af denne lokalplan.

Dog er der enkelte forhold, der undtages bonusvirkningen, da disse ikke er 
tilstrækkeligt afklarede ved lokalplanens færdiggørelse. Det drejer sig om det 
endelige udlæg af veje, stier og bebyggelse i Egils Have samt evt. etablering af 
mindre tekniske anlæg i delområde IV og V. Det betyder, at der vil skulle søges 
landzonetilladelser for at realisere disse projekter. 

Bestemmelser om bonusvirkning fremgår af § 11.

SERVITUTTER
Som bilag 14 til lokalplanen er udarbejdet en servitutredegørelse, der redegør for 
hvilke servitutter, der aflyses med lokalplanen endelige vedtagelse. Lokalplanens 
overordnede formål er blandt andet at sikre oprydning i de mange servitutter, der 
er pålagt ejendomme i området samt at videreføre de principper, der har været 
en del af visionen for Egil Fischers Ferieby.

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål og indhold, 
fortrænges af lokalplanen i henhold til planlovens § 17.

Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens § 47, når det vil være 
af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
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TILLADELSER EFTER ANDEN  
LOVGIVNING
SKOVLOVEN
Der må, uanset lokalplanens bestemmelser,  ikke ske ændringer af fredskovsarealet 
jf. skovloven, før der er givet tilladelse hertil fra Natur og Vand ved Miljøstyrelsen.

MUSEUMSLOVEN
Museum Østjylland skal i henhold til museumsloven sikres mulighed for at foretage 
arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg.

Hvis der, under byggeri eller anlægsarbejde, træffes på fortidsminder, skal arbejdet 
stoppes og Museum Østjylland underrettes, jf. museumsloven.

VANDLØBSLOVEN
Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske regulering af afløbet fra 
Tømmerkær og Femmøller Å. Såfremt der etableres broer/rørlægning eller 
ændres beplantninger/fældes træer ved vandløb m.v. skal Syddjurs Kommune 
have meddelt tilladelse hertil, jf. vandløbsloven.

FÆRDSELSLOVEN
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg 
m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. 
færdselsloven.

LANDBRUGSLOVEN
Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: matr.nr. 1k og del af 1nf Lyngs-
bækgård Hgd, Dråby.

Uanset lokalplanenes bestemmelser kræves det, at landbrugspligten ophæves på 
arealer med ændret anvendelse, ved erklæring fra landinspektør eller en særskilt 
ansøgning til Natur og Erhvervstyrelsen, jf. landbrugsloven.

For delområde V betyder ovenstående, at den ejendom, der fremover skal fun-
gere som stuehus til landbrugsdrift af de omkringliggende arealer, fastholdes med 
landbrugspligt, hvorimod landbrugspligten skal ophæves for de øvrige boliger i 
delområdet, såfremt området udstykkes.  
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelsen 287 af 16/04/2018) fast-
sættes følgende lokalplanbestemmelser for det område, som er beskrevet i 
lokalplanens § 2.

§ 1 FORMÅL

 Lokalplanens formål er, 

1.1  at sikre karakteristika og struktur fra Egil Fischers byplan.

1.2 at sikre at til- og ombygninger tilpasses de bevaringsværdige bygningers 
arkitektoniske karaktertræk.

1.3 at sikre tilpasning af ny bebyggelse til områdets stedlige byggestil.

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på matrikelkortet, kortbilag nr. 
1 og omfatter følgende matrikler:

 matr. nr. 1ac, 1ag, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ap, 1az, 1a, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 
1bd, 1be, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bn, 1bq, 1bs, 1bt, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 
1bæ, 1bø, 1c, 1ca, 1cb, 1cc, 1cd, 1ce, 1cf, 1ch, 1ci, 1cl, 1cm, 1cn, 1cp, 
1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1cv, 1cx, 1cy, 1cz, 1cæ, 1d, 1da, 1db, 1dc, 1dd, 
1de, 1df, 1dg, 1dh, 1di, 1dk, 1dl, 1dm, 1do, 1dp, 1dq, 1dr, 1ds, 1dt, 1du, 
1dv, 1dx, 1dy, 1dz, 1dæ, 1dø, 1ea, 1eb, 1ed, 1ee, 1eg, 1eh, 1ei, 1ek, 
1el, 1em, 1en, 1eo, 1ep, 1eq, 1er, 1es, 1et, 1eu, 1ev, 1ex, 1ey, 1ez, 1eæ, 
1eø, 1fc, 1fd, 1fe, 1ff, 1fg, 1fh, 1fi, 1fk, 1fl, 1fm, 1fn, 1fo, 1fq, fs, 1ft, 1fu, 
1fv, 1fx, 1fy, 1fz, 1fæ, 1fø, 1gb, 1gc, 1gd, 1ge, 1gh, 1gi, 1gn, 1go, 1gp, 
1gq, 1gr, 1gs, 1gt, 1gz, 1gæ, 1gø, 1ha, 1hd, 1hf, 1hh, 1hi, 1hn, 1ho, 1hp, 
1hq, 1hr, 1hs, 1hu, 1hv, 1hx, 1hy, 1hz, 1hæ, 1hø, 1ia, 1ib, 1ic, 1id, 1ie, 
1if, 1ig, 1ih, 1ii, 1ik, 1il, 1im, 1io, 1ip, 1iq, 1ir, 1is, 1iu, 1iv, 1ix, 1iy, 1iz, 
1kd, 1kf, 1kg, 1kh, 1ki, 1kn, 1ks, 1kt, 1ku, 1kv, 1kæ, 1l, 1lb, 1lf, 1lh, 1lk, 
1lo, 1lr, 1lu, 1lv, 1m, 1me, 1mh, 1mi, 1ml, 1mm, 1mn, 1mo, 1mp, 1my, 
1mz, 1mæ, 1mø, 1na, 1nc, 1nd, 1nf, 1ni, 1nk, 1nn, 1o, 1s, 1t, 1aa, samt 
dele af 7000a, 7000c alle Lyngsbækgård Hgd, Dråby.

 1g, 1h, 1i, 1k, 1la, 1ma, 1q, 1r,  1v, 1x, samt del af 7000b, alle Strandkær 
by, Agri.

 samt alle parceller, der efter den 10. november 2021 udstykkes i området.

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og sommerhuszone og fastholdes 
heri.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1 Lokalplanens område kan anvendes i overensstemmelse med anven-

delse angivet på kortbilag 2: 

Note: §1 og §3

Der kan i henhold til 
planloven ikke dis-
penseres fra lokal-
planens principper. 
Lokalplanens  formål og 
anvendelse betragtes 
som planens princip-
per, og der kan ikke 
dispenseres fra disse 
bestemmelser.

Ændringer af disse 
forhold vil derfor kræve 
udarbejdelse af en ny 
lokalplan.
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 Indenfor områder udlagt til blandet bolig- og erhverv, kan der etableres 
helårsboligbebyggelse samt erhverv indenfor miljøklasse 1-2 samt veje 
og stier og grønne områder.

 Indenfor områder udlagt til sommerhusbebyggelse kan der etableres 
sommerhusbebyggelse samt veje og stier.

 Indenfor områder til rekreative formål, kan der etableres fælles rekrea-
tive områder i form af  parkarealer, torvedannelser, anlæg til boldspil, 
naturområder og lignende samt veje, stier og anlæg til lokal afvikling af 
regnvand (LAR) i form af f.eks. regnvandsbassin, regnbede, forsinkel-
sesbassin, opstuvningsarealer mv.

 Stadion og Grønningen kan desuden anvendes til udendørs arrange-
menter og lignende midlertidige aktiviteter.

3.2 Lokalplanområdet er inddelt i 5 delområder, der fremgår af kortbilag 3. 

 - Delområde I: Bebyggelse omkring den kommercielle akse øst for Sta-
dion og Grønningen. 

 - Delområde II: Bebyggelse der ligger omkring kulturaksen og er med til 
at aftegne rummene omkring Stadion og Grønningen

 - Delområde III: Bebyggelse der ligger i baggrunden.

 - Delområde IV: Områdets grønne anlæg samt veje og stier.

 - Delområde V: Den nye bebyggelse Egils Have.

3.3 Der må indenfor delområde V etableres helårsbeboelse i åben/lav 
bebyggelse i form af fritliggende enfamilehuse og/eller dobbelthuse til 
beboelse. 

3.4 Såfremt delområde V udstykkes, skal der, indenfor delområdet etableres 
rekreativt fællesareal med offentlig adgang og plads til ophold. Inden for 
fællesarealet må der tillige etableres anlæg til lokal afvikling af regnvand 
(LAR) i form af f.eks. regnvandsbassin, regnbede, forsinkelsesbassin, 
opstuvningsarealer mv. Udlæg af LAR-løsninger vil kræve arealudlæg i 
tillæg til det, der stilles krav om i § 4.4.

3.5 Der må på fællesarealet i delområde V, hvor den gamle lade ligger, 
etableres et fælleshus kaldet Byens Hus til brug for områdets beboere. 

 Huset kan anvendes til flg formål:  
 
- Forsamlinger og foreningsvirksomhed, udstillinger, mindre kulturbegi-
venheder som forelæsninger og musikarrangementer, kurser, mm.  
Eksempelvis julemarked, sommerfest, kursus i blomsterbinding etc.

 - Virksomhed i form af liberalt erhverv, café eller mindre udsalgsvirksom-
hed, såfremt virksomheden/virksomhederne drives på en måde, der er 
forenelig med, at bygningen samtidigt kan anvendes som fælleshus. 
Herunder at minimum 25% af ejendommens areal skal kunne anvendes 
til formål, der er i overensstemmelse med fælleshusets aktiviteter.

 Virksomheder

3.6 I helårsbeboelse indenfor lokalplanområdet må der drives virksomhed 
til liberale erhverv, hvis:
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 - virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom;

 - virksomheden ikke har ansatte, der har deres gang på adressen; 

 - virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter af bolig 
ikke ændres;

 - virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til på 
den pågældende ejendom.

3.7 I erhvervsejendomme indenfor delområde I, II og III må drives virksomhed 
til liberale erhverv. 

3.8 I erhvervsejendomme indenfor delområde I må etableres detailhandel 
til enkeltstående udvalgsvarebutikker med et maksimalt areal på 200 m2 
for den enkelte butik. Herudover kan etableres hotelvirksomhed samt 
café/restaurant.

3.9 Det gælder for alle virksomheder, der etableres i lokalplanområdet at: 

 - virksomheden/virksomhederne skal være forenelige med områdets 
karakter.

 - virksomheden/virksomhederne ikke medfører ulempe for områdets øv-
rige beboere, eksempelvis i form af mange transporter, støj og lignende.

§ 4 UDSTYKNING 

 Generelt

4.1 Udover de i § 4.2 og § 4.6 nævnte udstykningsmuligheder må der ikke 
ske yderligere udstykning i område. Undtaget er dog mindre korrektioner, 
der er i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af ejendommen 
samt udstykning eller evt. sammatrikkulering, der er i overensstemmelse 
med Egil Fischers plan for området, jf bilag 6.

 Delområde V 

4.2 Inden for delområde V, omfattende ejendommen 1k Lyngsbækgård 
Hgd. Dråby, kan der udstykkes matrikler til boligbebyggelse enten som 
enkelthuse eller som dobbelthuse. 

 Matrikler udlagt til enkelthuse skal have en minimum grundstørrelse 
på 700 m2 og matrikler udlagt til dobbelthuse skal have en minimum 
grundstørrelse på 1000 m2. 

 Såfremt dobbelthusene efterfølgende skal udstykkes individuelt, skal 
den enkelte matrikel have en grundstørrelse på min. 500 m2.

4.3 Der må maksimalt udlægges 5 bygningsenheder til beboelse uanset 
kombinationen af enkelt- og dobbelthuse. 

4.4  Udstykningen er betinget af, at der udlægges udendørs fælles opholds-
areal i flg. omfang: 

 - Opføres der kun enkelthuse, skal der udlægges et areal på minimum 
700 m2 + 5% af grundens samlede areal på 6827 m2. 
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Note § 5.1

Hovedgaden og 
Fuglsøvej udgør de 
overordnede vejforbin-
delser til henholdsvis 
Århus og Mols.

 - Opføres der kun dobbelthuse, skal der udlægges et areal på minimum 
700 m2 + 10% af grundens samlede areal på 6827 m2. 

 - Opføres der en kombination af enkelthuse og dobbelthuse, skal der 
udlægges et areal på minimum 700 m2 + 7,5% af grundens samlede 
areal på 6827 m2. 

 Dette udlæg inkluderer ikke areal udlagt til regnvandshåndtering.

4.5 Af matrikler udlagt til boliger kan op til 20% af matriklens areal udlægges 
som del af det fælles friareal i delområde V. Dette vil dog være i tillæg 
til det minimumsareal, der skal udlægges jf. § 4.4.

4.6  Det gøres gældende for det udendørs fælles opholdsareal at: 

 - Det skal være velplaceret i forhold til solorientering, læ, og regnvands-
bassin. 

 - Det skal udlægges på terræn med en maksimal hældning på 5%.

 - Arealet skal i udgangspunktet være sammenhængende, men dele af 
arealet kan udlægges som mindre plateauer i områdets nordlige skrænt, 
såfremt disse er plane og tilgængelige.

 Der kan fra arealet udstykkes 700 m2 til en særskilt matrikel til By-
ens Hus. Denne matrikel skal udover bygningen inkludere arealer 
til handicap- og cykelparkering, affaldshåndtering, udeophold, samt 
færdsel omkring bygningen. Såfremt Byens Hus ikke opføres, skal de 
700 m2 fortsat indgå som del af det udendørs fælles opholdsareal. 

 § 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1 Hvor områdets interne veje og stier krydser Hovedgaden og Fuglsøvej, 
må der etableres overgange til gående. Disse skal etableres som be-
lægningsskift, helleanlæg eller lignende.

5.2 For interne veje markeret med A på kortbilag 5 gælder at:

 - de skal fastholdes som veje med en kørebanebredde på maksimalt 4 
m. og et samlet vejudlæg på mindst 6 meter med rabatter udlagt i græs. 

 - belægning skal være kørefast grusbelægning i lyse nuancer, som 
eksempelvis slotsgrus, stenmel, asfalt med stentilslag eller lignende. 

 - der skal anlægges en markering med fast belægning mellem kørebane 
og rabat, eksempelvis med brosten.

5.3 Veje markeret med B på kortbilag 5, skal fastholdes som veje med kø-
refast grusbelægning og rabatter udlagt i græs. 

5.4 Vejadgang til delområde V skal etableres enten via Nørrehaldvej og/eller 
fra Hovedgaden.  

5.5 Interne veje i delområde V skal udlægges enten: 

 - som ensrettede veje med en kørebanebredde på minimum 4 meter og 
et samlet vejudlæg på mindst 5,2 meter med rabatter udlagt i græs. 

 - eller som dobbeltrettede veje med en kørebanebredde på  minimum 

Note § 5.4 + 5.5
Vejprojekter skal udfø-
res i overensstemmelse 
med vejreglerne. Her-
under krav til oversigts-
forhold og hjørneafskæ-
ringer i kryds. 

Såfremt det ønskes at 
etablere vejadgang fra 
Hovedgaden, skal der 
udarbejdes kapacitets 
beregninger førend 
der kan gives tilladelse 
hertil. 
 
Vejprojekter skal god-
kendes af kommunens 
vejmyndighed. 
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2x3 meter og et samlet vejudlæg på mindst 8 meter med rabatter udlagt 
i græs.

 Belægning skal være kørefast grusbelægning i lyse nuancer, som ek-
sempelvis slotsgrus, stenmel, asfalt med stentilslag eller lignende.

 Stier

5.6 Eksisterende stier som fremgår af kortbilag 5 skal fastholdes. Stierne skal 
fremstå med grusbelægning el. lignende eller etableres som trampestier, 
der understøtter områdets karakter af natur- og sommerhusområde.

5.7 I delområde V skal udlægges en sti rundt om den centralt beliggende 
sø, samt en stiforbindelse, der forbinder Byens Hus og fællesområdet i 
delområde V med de øvrige områder i Egil Fischers Ferieby. 

 For stierne gælder det, at de skal:

 - anlægges med grusbelægning eller lignende.

 - have en bredde på minimum 1,3 m.

 Parkering

5.8 Til hver enkelt bolig- eller sommerhusgrund skal der på matriklen anlæg-
ges 2 parkeringspladser.

5.9 For dobbelthuse i delområde V skal der udlægges 1 parkeringsplads pr. 
bolig samt 1 ekstra fælles parkeringsplads.

5.10 For hele lokalplanens område gælder i øvrigt de til enhver tid gæl-
dende parkeringsnormer fastlagt i Syddjurs Kommuneplan, jf. bilag 8. 

5.11 Arealer udlagt til parkering som angivet på kortbilag 5, skal fastholdes og 
anlægges med grusbelægning eller asfalt med stentilslag.  For bestem-
melse vedr. arealernes afgrænsning m. hæk, se § 9.5. 

5.12 I delområde V skal der til Byens Hus etableres parkeringsplader til den 
daglige drift, herunder skal: 

 - Minimum 2 pladser til handicapparkering etableres ikke mere end 15 
m. fra indgangen. 

 - Øvrige minimum 10 pladser skal etableres let tilgængeligt indenfor 
delområde V.

 Parkeringsarealet skal anlægges med grusbelægning eller asfalt med 
stentilslag.

 Parkeringsareal til særlige begivenheder kan håndteres som fjern-
parkering, enten på lokalplanområdets offentlige parkeringspladser eller 
på tilstødende områder, der inddrages midlertidigt.

 Belysning

5.13  Belysning langs veje og stier skal undgås for at begrænse unødig lys-
forurening. Dog må der på strækninger, hvor det er nødvendigt for en 
sikker trafikafvikling, etableres parkbelysning, under forudsætning af at:

 - der er en maksimal mastehøjde på 3,5 m. 

 - lyskilder skal være afskærmede og nedadvendte eller der kan anvendes 

Note § 5.12 

Det forventes at en del 
brugere af Byens Hus vil 
parkere ved egen bolig og 
ankomme til fods.
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lampeformater med et historisk tilsnit og en synlig lyskilde på maks. 500 
lumen. Se eksempel på Bilag 7.

 - vejbelysning langs Hovedgaden og Fuglsøvej placeres under hensyn-
tagen til sigtelinje markeret på kortbilag 5.

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
 Omfang afhængigt af delområder

6.1 For ejendomme i delområde II og III gælder det: 

 - at boligens bebyggede areal maksimalt må udgøre 150 m2 på grunde 
med en størrelse på over 800 m2. 

 - at boligens bebyggede areal maksimalt må udgøre 120 m2 på grunde 
med en størrelse på under 800 m2. 

 Dog gælder det for Delområde II at:

 - Det maksimalt bebyggede areal er inkl. sekundære bygninger.

6.2 For bebyggelses i delområde V gælder det at:

 Bebyggelsesprocenten for boliger må være op til 30. 

 Byens Hus kan etableres på samme placering og med samme omfang 
som den eksisterende ladebygning.  Derudover kan der tilføjes et ind-
gangsparti på maksimalt 16 m2 samt sekundær bebyggelse på op til 25 
m2.

6.3 For delområde I, samt for ejendomme langs med Hovedgaden, gælder 
det at:

 - bebyggelsesprocenten må være op til 30 for boligbebyggelse og 45 for 
erhverv.

 - sekundære bygninger må ikke udgøre mere end 25 procent af etage-
arealet af den primære bebyggelse. Dog tillades der altid op til 50m2 se-
kundær bebyggelse uanset etagearealet af den primære bebyggelse.  

 Fælles bestemmelser

6.4 Bygningshøjder må ikke overstige 7,5 m.

 Dog gælder det at:

 - Skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende kan have en større 
højde, dog maks. 1,0 m over tag. 

 - Sekundære bygninger må opføres i én etage med en maksimal byg-
ningshøjde på 5 m. 

 -  Bygningshøjden for erhvervsbyggeri langs Hovedgaden i delområde 
I må være op til 8,5 m.

6.5 Boligbebyggelse må opføres i maks. 2 etager, hvor øverste etage udgøres 
af en udnyttet tagetage.

 - dog kan der over forbindelsesled i Delområde I og for blandet erhvervs- 

Note §6

Med ”boligens bebyg-
gede areal” henvises til 
bygningens fodaftryk, 
dvs. det areal den opta-
ger på jorden.  

Benævnelsen ”boligbe-
byggelse” dækker over 
både sommerhus og 
helårsbeboelse

Benævnelsen ”primær 
bebyggelse” dæk-
ker over al bolig- og 
erhvervsbebyggelse. 

Benævnelse ”Sekundæ-
re bebygelse” er arealer 
der ikke anvendes til 
beboelse, eksempelvis 
garager, udhuse, driv-
huse mv.

I henhold til beregnings-
reglerne i BR18 kan der 
til hver ejendom opføres 
op til 50 m2 sekundær 
bebyggelse. Disse 
50 m2 kan udlægges 
udover det maksimalt 
bebyggede areal på hhv. 
150 m2 og 120 m2.*

* Dette gælder dog ikke i 
delområde II.

Note §6.4:

Ved behandling af byg-
gesagen kan byggemyn-
digheden fastlægge et 
eller flere niveauplaner, 
hvorfra højder måles.
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og boligbebyggelse langs med Hovedgaden etableres tagterrasse, når 
der ikke etableres nogen form for fast bebyggelse udover værn i sort 
malet træ og de øvrige bestemmelser i § 6.16 overholdes. 

6.6 Primær bebyggelse skal forsynes med et symmetrisk sadeltag med en 
hældning på mellem 45 og 60 grader. 

 - Dog kan bebyggelse i delområde III på matrikler med en grundstørrelse 
på under 800 m2, der ikke ligger ud mod Hovedgaden eller Fuglsøvej, 
forsynes med et symmetrisk saddeltag med en hældning på mellem 25 
og 60 grader.

 - Dog kan bebyggelse til erhverv forsynes med et symmetrisk saddeltag 
med en hældning på mellem 25 og 60 grader. 

6.7  Tage kan udføres med hel- eller halv valm. 

6.8 Sekundære bygninger skal udføres med en taghældning der gør, at 
bygningsvolumenet i videst mulige omfang tilpasses og underlægges 
den øvrige bebyggelse på ejendommen. 

6.9 Facadehøjden (facadens skæring med overkant tag) på længderetningen 
må ikke overstige en højde på 3,0 m.  

 Dog gælder det at:

 - eventuelle bygningsfremspring som frontispicer eller lignende er und-
taget. 

 - der for erhvervsbebyggelse i delområde I ikke er fastlagt en maksimal 
facadehøjde. 

6.10 Primær bebyggelse må opføres med en maksimal husdybde på 8 m.  
Se principper på fig. 4 i redegørelsen.

 - Dog gælder det, at der for erhvervsbebyggelse i delområde I ikke er 
fastlagt en maksimal husdybde.

6.11 Hovedhuse kan udføres med karnapper, frontispicer eller lignende byg-
ningsfremspring, se eksempler på fig. 5 i redegørelsen.

 For bygningsfremspring gælder det:

 - at hovedhusets grundform og proportioner skal fastholdes og at 
fremspring skal underordne sig hovedhuset, hvad angår størrelse og 
proportioner. 

 - at det enkelte bygningsfremspring maksimalt må have en bredde på 
30% af længden af den facade, det udspringer fra. 

 - at et bygningsfremspring ikke må være dybere end det er bredt. 

 - at taghøjden maksimalt må være 2 tagsten under hovedhusets tagryg.

6.12 Kælder må ikke etableres mere end 0,8 m. over naturligt terræn. 

6.13 Kælder må udelukkende opføres under areal udlagt til primær bebyg-
gelse

6.14 Kælder må maksimalt etableres i ét plan. 

Note § 6.11 

Princip for 
bygningsfremspring

Note: 
Ang dispensation fra 
lokalplanen: 
 
Der kan dispenseres 
fra lokalplanens be-
stemmelser om tag-
hældning, facadehøjde 
og husdybde samt 
ydre fremtræden, når 
eksisterende byggeri 
udelukkende skal ved-
ligeholdes uden væ-
sentlige ombygninger 
og ændringer. Det kan 
eksempelvis være ved 
udskiftning af tagbe-
klædning, hvor der ikke 
røres ved tagkonstruk-
tionen og taghældning 
ikke ændres. 
Dette gælder dog ikke 
ved bevaringsværdig 
bebyggelse, hvor be-
stemmelserne i §8 skal 
følges.

Note § 6.12 + 6.13 + 6.14

Såfremt terrænet tillader 
det, kan der etableres 
kælder jf. bygningsregle-
mentets bestemmelser. 

Der kan såldes opføres 
kælder på maksimalt 150 
m2 på grunde over 800 m2 
og maksimalt 120 m2 på 
grunde under 800 m2.
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Note 1, § 6.15 

Princip for  
tilbygning i direkte 
forbindelse med eksi-
sterende bebyggelse

 Tilbygninger

6.15 Til eksisterende beboelsesbygninger må der etableres en tilbygning til 
beboelse i direkte forbindelse med det eksisterende hus. 

 For tilbygningen gælder det at:

 - den skal underlægge sig og tilpasses hovedhuset.

 - den maksimalt må udgøre 20 % af hovedhusets bebyggede areal, dvs. 
bygningens fodaftryk. Dog kan der tilbygges op til 16 m2 til huse på under 
80 m2.

 - tilbygningen skal være trukket min. 20 cm. tilbage fra hovedhusets 
hjørner.

 - For saddeltage gælder, at de skal være symmetriske og udføres med 
samme hældning som hovedhuset, samt at taghøjden maksimalt må 
være 2 tagsten under hovedhusets tagryg og facadehøjden skal være 
0,2 m under hovedhusets facadehøjde. Saddeltage skal udføres i over-
ensstemmelse med materialebestemmelsen i § 7.24.

 - For flade tage gælder, at de maksimalt må have en taghøjde der er 0,2 
m under hovedhusets facadehøjde, dog med en maksimal højde på 3,5 
m. Flade tage skal udføres i overensstemmelse med materialebestem-
melsen i § 7.24. 

 - For tage med ensidig taghældning gælder, at de skal udføres som 
en forlængelse af og følge hældningen på hovedhusets tag. Taget skal 
udføres i samme materiale som det tag, der forlænges. 

 - Facader skal udføres i overensstemmelse med materialebestemmelsen 
i § 7.2 - 7.6 + 7.8 - 7.9 + 7.12 - 7.13

6.16 Bygninger kan forbindes med mindre bygningselementer (forbindelses-
led), der underlægger sig hovedhusets størrelse og bygningshøjde. 

 For forbindelsesleddet gælder at: 

 - forbindes 2 bygningsvolumener må forbindelsesleddets bebyggede 
areal (fodaftryk) ikke overstige 16 m2.

 - forbindes 3 bygningsvolumener må forbindelsesleddets bebyggede 
areal (fodaftryk) ikke overstige 24 m2.

 - taghøjden maksimalt må være 2 tagsten under hovedhusets tagryg.

 - facadehøjden maksimalt må være 3,0 m.

 - det skal være trukket min 20 cm tilbage fra hjørnerne på de primære 
bygningsvolumner, der forbindes.

 - tage i videst mulige omfang skal tilpasses og underlægge sig den øvrige 
bebyggelse på ejendommen. 

 - Tagene skal udføres i overensstemmelse med materialebestemmelsen 
i § 7.24.

 - Facader skal udføres i overensstemmelse med materialebestemmelsen 
i § 7.11.

Note § 6.16 

Princip for  
tilbygning med  
forbindelsesled

Note 2, § 6.15 

Princip for tilbygning med 
saddeltag

Princip for tilbygning med 
fladt tag

Princip for tilbygning med 
ensidig taghældning

Note: Tilbygninger

Der er mange måde 
hvorpå en tilbygning 
kan tilpasse og under-
ordne sig et hovedhus, 
der ikke udelukkende 
har at gøre med bebyg-
gelsens højde. Der kan 
blandt andet arbejdes 
med en tilbagetrukket 
placering, bygnin-
gens form, farve- og 
materialevalg, facadens 
karakter, detalerings-
grad mm. 
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 - for ejendomme i Delområde I samt i områder med blandet bolig og 
erhvervsbebyggelse langs med hovedgaden kan der etableres terrasse 
over forbindelsesleddet, såfremt denne er lavere end gulvet i den udnyt-
tede tagetage og ikke medfører væsentlige indkigsgener til naboer.

6.17 Et eksisterende hus kan forlænges i længderetningen såfremt:

 - Facader og tagflader videreføres så sømløst som muligt fra det eksi-
sterende hus til den forlængede del af huset. 

 - Materialer, farver og overfladebehandlinger fra facader og tag på det 
eksisterende hus videreføres på den forlængede del af huset. 

 - Fagdeling og vinduesrytme fra det eksisterende hus videreføres på 
den forlængede del af facaden. 

 En forlængelse af et eksisterende hus er ikke underlagt krav om at skulle 
underordne sig hovedhuset eller indrykkes fra den eksisterende facade. 

6.18 Der kan til eksisterende bebyggelse opføres fritliggende annekser, 
sålænge disse underlægger og tilpasser sig hovedhuset. Fritliggende 
annekser er underlagt bestemmelserne i §6 og §7. 

 Område- eller matrikelspecifikke bestemmelser

6.19 Ved etablering af ny bebyggelse langs Grønningen ved Vester Allé og 
Gyvelvang skal længdefacaden på hovedhuset følge længderetningen 
langs vejareal. Huset skal placeres inden for 8 - 14m. fra skel mod vej-
arealet.

6.20 Matriklerne 1q, 1ag, 1v, 1g, 1h, 1i, 1k alle Strandkær by, Agri, må ikke 
bebygges eller frastykkes til en selvstændig bolig. Der kan opføres mindre 
sekundær bebyggelse. 

6.21 For boliger beliggende langs med Hovedgaden i delområde V gælder 
det, at én længdefacade skal vende ud mod Hovedgaden. 

6.22 Byens Hus skal etableres som en restaurering/transformation af den 
eksisterende ladebygning. I tilfælde af, at dette ikke, eller kun delvist er 
muligt, skal ny bebyggelse opføres med samme bygningsprofil, placering 
og proportioner, som de nedbrudte dele / den nedbrudte bygning. 

§ 7 BEBYGGELSENS UDFORMNING OG  
FREMTRÆDEN

 NY OG EKSISTERENDE IKKE BEVARINGSVÆRDIG  
 BEBYGGELSE

7.1 Ved etablering af ny bebyggelse* skal der vælges materialer og udform-
ning af byggeriet, som tilpasser sig den stedlige byggestil.**

 For reference se billedmateriale på redegørelsens s. 19, 20, 23 og 25.

 For ejendomme, hvor et eksisterende hovedhus er udført i en stil, der 
adskiller sig væsentligt fra den stedlige, gøres det gældende, at der ved 
om- og tilbygninger kan bygges videre i overensstemmelse med stilen 
på det eksisterende hovedhus. 

Note §6.19 + 6.21
Med huset menes at 
den overvejende del 
enten skal være bolig 
eller erhvervsbebyg-
gelse. Der kan dog evt. 
interegreres en garage i 
bygningsvolumnet. 
 
Her kan principperne 
for forbindelsesled 
anvendes til at bygge 
bagud på grunden, 
så der føjes yderli-
gere bebyggelse til det 
længehus, der følger 
vejens længderetning 
for derved at opnå de 
ønskede kvadratmeter 
på ejendommen.  
Se fig. 6 og § 6.16. 

Note §6.16

Kolblingsleddet skal 
anvendes på en måde, 
der sikrer at det er 
længehuset (eller ho-
vedhuset), der fremstår 
som det væsentlige 
bygningsvolumen. 

Note § 7.1
* Ny bebyggelse define-
res som al udvidelse af 
etageareal. 

** Man kan evt hente 
inspiration ved at se på 
den stedlige byggestil 
i området, som vist på 
eksempler i redegø-
relse, eller på hjem-
mesiden udarbejdet af 
Raadvad Centret: www.
bygningsbevaring.dk

Note § 6.18 

Princip for tilbygning  
af fritliggende anneks

Note § 6.17 

Princip for  
forlængelse af  
eksisterende hus
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 Facader

7.2 Ny bebyggelse skal udføres med en traditionel fagopdeling med en re-
gelmæssig rytme i væg / vinduesfag. Dvs. at vinduer og døre skal være 
adskilt af trævæg/murpiller/bindingsværksfag i en fast takt.

7.3 Facader på primær bebyggelse skal fremstå enten murede eller træbe-
klædte. 

7.4 Murede facader skal udføres som:

 - blank mur i røde blødstrøgne eller håndstrøgne tegl, der falder indenfor 
nuancer af den røde farveskala som angivet på oversigten på bilag 10 
under ”Blank mur” 

 - eller fremstå som pudset eller vandskuret tegl i farver angivet på over-
sigten på bilag 10 under ”Pudset mur”. Her angives forskellige muligheder 
for Delområde I og II, Erhvervsbyggeri langs hovedgaden i delområde I 
og II samt for Delområde III og V.   

 Bemærk at facaderne på Byens Hus må fremstå hvidkalkede eller hvid-
pudsede.

7.5 Murede facader kan fremstå som facade med bindingsværk. Bindings-
værket skal i så fald fremstå i en mørkere tone end tavlene.

7.6 Træbeklædte facader skal fremstå malede i farver angivet på oversigten 
på bilag 10 under ”Træbeklædte facader”. 

7.7 Mindre bygningsdele, tilføjelser mv. til hovedhuset kan fremstå i træ, mat 
zink, kobber eller lignende i dets naturlige farve, når den/de maksimalt 
udgør 20 procent af den enkelte facade.

7.8 Sternbrædder, trægavle og større partier i træ skal fremstå malede i 
farver angivet på oversigten på bilag 10 under ”Sternbrædder, trægavle 
og større partier i træ”. 

 Bemærk at for sorte huse med sort tag må sternbrædder være hvidma-
lede.

7.9  Synlig sokkel mere end 0,3 m. fra terræn skal fremstå med samme be-
klædning og overfladebehandling som den øvrige facade eller fremstå 
i kampesten. Anvendes kampesten skal de føres helt til terræn.

7.10 Facader på sekundære bygninger skal udføres i samme materialer og 
overfladebehandling som hovedhuset eller i træ, træspån eller lignende. 
For træbeklædte facader gælder at de skal fremstå malede i farver an-
givet på oversigten på bilag 10 under ”Træbeklædte facader”. 

7.11 Facader på forbindelsesledet, jf. § 6.16, kan udføres i glas eller i samme 
materialer og overfladebehandling som hovedhuset eller i træ, træspån 
eller lignende. For træbeklædte facader gælder at de skal fremstå malede 
i farver angivet på oversigten på bilag 10 under ”Træbeklædte facader”.

7.12 Tagrender og nedløbsrør skal udføres i metal, men må ikke være afsmit-
tende. De kan fremstå i sort eller i materialets naturlige farve.  

7.13  Til gavle, facader og tage må der ikke anvendes kompositmaterialer, der 
fremstår som andet, end det de er, eks. plast der ligner træ.

Note § 7.4
Ved brug af kalkfarver 
kan der dog opstå 
en variation indenfor 
farveskalaen, da det 
kan være vanskeligt 
at blande de angivne 
farver.

Note § 7.12
Ved lokalplanens vedta-
gelse er stål det eneste 
metal, der kan tillades 
til tagrender og ned-
løbsrør. 
Såfremt der på sigt 
udvikles en coating pro-
ces eller andet, der på 
tilfredsstillende niveau, 
forhindrer afsmitning 
fra øvrige metaller, kan 
disse også anvendes. 
Dette vil dog kræve 
særskilt tilladelse fra 
afd. for Miljø og Klima i 
Syddjurs Kommune.
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7.14 Det gøres gældende for boliger i delområde V: 

 - at facaderne i princippet skal fremstå som illustreret på bilag 11a.  
Dvs. facaden skal inddeles i regelmæssige lodrette fag markeret af 
træelementer med udfyldning i tegl eller træ. 

 - at facader ud mod Hovedvejen og Nørrehaldvej skal udføres med min. 
2 forskydninger i facaden jf. princip illustreret på bilag 11b. Forskydninger 
skal udføres med en dybde på minimum 1 m. 

 Dog kan den del af arealet, der udgøres af en udadgående forskydning, 
regnet fra forskydningens skæring med det primære bygningsvolumen, 
indgå med en faktor 0,8 ved beregning af bebygget areal.

 Vinduer, døre

7.15 Døre og vinduer skal være udført i træ eller træ/alu. 

7.16 Døre eller vinduer skal fremstå malede i farver angivet på oversigten på 
bilag 10 under ”Vinduer og døre”.

7.17 Vinduer skal udføres med opsprossede vinduespartier med en symme-
trisk opdeling og sidehængte vinduer. 

 - Dog gælder det for eksisterede huse, at de kan videreføres med de 
vinduesformater, huset oprindeligt er opført med.

 - Dog gælder det for vinduer i nybyggeri delområde V at de kan udføres 
som topstyrede vinduer. 

7.18  Vinduer på tilbygninger skal følge format og type fra hovedhusets vinduer.

 - Dog gælder det for tilbygninger i træ, at de i stueplan kan udføres med 
ikke opsprossede panoramavinduer uden brystning og med en højde 
på maksimalt 2 m. Det gælder dog ikke for bygningsfremspring og byg-
ningsforlængelser.

7.19  Der kan i døre og vinduer anvendes farvet glas, så længe glasfelterne 
er indfattede og hvert enkelt felt ikke er større end 0,8 m2. Glasset må 
ikke være sort eller afarter af sort.

7.20 Der tillades ikke buede glas i vinduer og døre.

7.21 Sprosser må have en maksimal bredde på 25 mm.

7.22 Der kan i Byens Hus etableres et større vinduesparti i den gavl,der vender 
væk fra Hovedgaden for at synligøre konstruktion og aktiviteter i huset.

 Tage, Kviste og skorstene

7.23  Ingen tagmaterialer må have en glansværdi på over 10.

7.24 Tage på primær bebyggelse skal udføres som stråtage eller røde 
vingetagsten af brændt ler i dansk middelformat (14 tagsten pr. m2). 
Tagstenene må ikke være engoberede, glacerede eller på anden måde 
overfladebehandlede. 

 - Dog kan mindre dele af boligen, som eksempelvis annekser og lignende 
og som ikke overstiger 35 procent af boligarealet på ejendommen, også 
udføres med tagpap på listedækning eller som tage med vegetation 
(grønne tage).

Note  § 7.24

Dog kan levetidsforlæn-
gende behandling af 
tagstenene tillades så 
længe denne på ingen 
måde ændrer stenenes 
fremtræden.

Note 7.14

Princip for  
forskydning i facader, 
Delområde V 

Eksempel på beregning:

Forskydningens mål: 
Længde = 4 meter  
Dybde = 2 meter 
Areal = 4 * 2 = 8 m²

Areal der tæller med i 
boligareal:  
8 * 0,8 = 6,4 m²
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 - Dog kan tage på hovedhuse i delområde III, samt tage i de øvrige 
områder med en hældning på under 15 grader, tage på forbindelsesled 
og tilbygninger med fladt tag samt tage på sekundære bygninger som 
garager, udhuse og lignende også udføres i andre tagmaterialer, som 
skifer, tage med vegetation (grønne tage), tagpap på listedækning, sorte 
solceller, hvis de dækker hele tagfladen eller træspån i mørke nuancer.

 - Dog kan taget på Byens Hus også udføres som skifer eller ståltag. 

7.25 For tage med andet tagmateriale end stråtag, må tagudhængets bredde 
inklusive tagrende ikke overstige 60 cm. 

7.26 Ved etablering af kviste og tagvinduer skal disse udføres på samme vis, 
som det er angivet for kviste i bestemmelserne §§ 8.23 - 8.33.

 - for kviste i tage i andre materialer end strå eller tegl gælder det, at de 
skal udformes på samme måde som kviste i tegltage.  

7.27 Skorstene skal udformes i tegl, fremstå pudsede eller i samme materiale 
som husets facade.

7.28 Overdækkede terrasser skal etableres under hovedhusets tagflade eller 
under altaner således at overdækningen indgår som en naturlig del af 
hovedhuset.

 - Dog kan der til eksisterende ikke bevaringsværdig bebyggelse opført 
før denne lokalplans ikrafttræden, opføres en overdækket terrasse på 
maksimalt 20 m2. Overdækningen skal etableres i direkte forbindelse 
med det eksisterende hus, fremstå med en bærende struktur i sort og 
en tagflade, der enten er sort, glas eller begrønnet. 

7.29 Tilføjelser til bygninger, som altaner eller lignende, skal udføres i sortmalet 
træ. Gulvflader på altaner og trædæk i terræn behøver dog ikke fremstå 
sorte.

  Skiltning

 Generelt

7.30 Ingen form for skiltning eller reklamering på ejendommene finde sted 
uden særlig tilladelse fra bygningsmyndigheden

 - Undtaget er dog almindelig navneskiltning v. dør og/eller på postkasse.

7.31 Der kan tillades skilte og standere til information om området, når de 
etableres i ensartet formgivning og i materialer og farver, der er karak-
teristiske for området som helhed.  

 Standere mv. skal overvejende udføres i træ. 

7.32 Opsætning af baldakiner, vimpler og reklameflag tillades ikke. 

 For skilte i delområde I samt skiltning til Byens Hus

7.33 Skilte skal være tilpasset bebyggelsen i forhold til facadens proportioner 
og arkitektur. Skiltenes farver og materialer skal være afstemt med den 
stedlige byggestil og understrege områdets særlige karakter i form af 
farver, materialer og størrelse.

7.34 Der må opsættes ét skilt på én af ejendommes facader. Skiltet skal 
udformes som påmalet skilt, skilt opsat med enkeltbogstaver, eller ud-

Note § 7.25 
Udhæng på 60 cm skal 
ikke beregnes som over-
dækket areal. 

Note: Skilte 

Det anbefales at ori-
netere sig i kommunes 
skiltevejledning, der 
kan findes på kommu-
nens hjemmeside. 

Note § 7.29 
Det er karakteristisk for 
området at tilføjelser frem-
står i sortmalet træ. 

Note § 7.28 

Principper for  
overdækkede terrasser

Bemærk at eventuelle 
overdækninger tæller med 
i det sekundære areal, se 
note til §6. 
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hængsskilt. Skiltenes typografi må maksimalt have en højde på 40 cm 
og udhængsskilte må maksimalt have en flade på 0,5 m2.

7.35 Skilte må ikke have karakter af facadebeklædning, placeres på udhæng 
eller på tagflader.

7.36 Skilte må må ikke udføres i reflekterende materialer og må ikke have en 
glansværdi på over 10.

7.37 Der tillades maksimalt 1 udslagsskilt/klapskilt pr. virksomhed. Ved 
placering af skiltet på eller ved vejarealet skal der opnås tilladelse fra 
vejmyndigheden. 

 Delområde II, III og V

7.38 Ved etablering af liberale erhverv kan der opsættes et skilt på maksimalt 
0,25 m2 ved indkørslen eller ved indgangsdøren.

 

§ 8 BEVARING

 BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE
8.1 Syddjurs Kommuneplan 2020 fastlægger at bevaringsværdig bebyggelse 

omfatter alle bygninger med bevaringsværdien 1 - 4.

 Bygningerne er i SAVE-registreringen kategoriseret med bevaringsvær-
dier, som fremgår af kortbilag 4.

 Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives uden tilladelse fra kom-
munalbestyrelsen. 

8.2 I tilfælde af brand eller anden utilsigtet nedbrydning af bevaringsvær-
dige bygninger skal ny bebyggelse opføres med samme bygningsprofil, 
placering og proportioner, som den nedbrudte bygning. 

8.3 Ved bevaringsværdige bygninger skal der søges tilladelse fra kommu-
nalbestyrelsen til alle udvendige bygningsmæssige ændringer. 

 Eksempelvis: 

 Udskiftning eller etablering af nye vinduer, tage, døre, kviste og ovenlys-
vinduer, udvendig isolering af facader, opsætning af skilte og markiser, 
ændring af farver mm.

8.4  Alle huse med en bevaringsværdi på 1 - 4 skal i videst mulige omfang 
videreføres i deres oprindelige stil.  
Dette gælder ved også ved tilbygning til bevaringsværdige huse. 

8.5 Bygninger med bevaringsværdi på 5 som angivet på kortbilag 4, bør 
søges løftet i SAVE-systemet. Dette indbefatter at de bevaringsværdige 
bygningselementer skal forstærkes og at der ingen ændringer må fore-
tages, der er i modstrid med bygningens oprindelige arkitektur.

8.6 Ved reparation og vedligehold af bygninger må karakteristiske detaljer, 
som f.eks. bindingsværk, stenfundamenter, mv. ikke fjernes og det op-
rindelige udtryk skal opretholdes.

Note § 8.3: 
Udskiftninger af byg-
ningselementer, som 
eksempelvis vindues-
udskiftninger, i en be-
varingsværdig bygning, 
er at betragte som en 
ombygning.

En evt. tilladelse til en 
eller flere ændringer 
gives formelt som 
en dispensation fra 
lokalplanen. Ved be-
handlingen af dispen-
sationen vil det blive 
vurderet, hvordan den 
ønskede bygningsæn-
dring harmonerer med 
bygningens oprindelige 
udtryk. 

Note § 8.2: 

Der kan gives dispen-
sation til bygningens 
proportionering, hvor 
det oprindelige hus er 
så småt at tekniske 
krav til eksempelvis 
isolering umuliggør en 
genopførelse under 
hensyntagen til gæl-
dende byggetekniske 
krav. 

I tilfælde, hvor det 
kan påvises at den 
oprindelige placering 
er i særlig risiko for 
oversvømmelser o.l., 
kan der dispenseres til 
en anden placering på 
den enkelte grund. 
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 Facader

8.7 Bygningernes fagdeling skal respekteres. Vinduer og døre skal således 
være adskilt af murpiller/bindingsværksfag såfremt huset oprindeligt er 
opført med en sådan fagdeling.  

8.8 Bebyggelsens facader skal som udgangspunkt fastholdes med den 
overflade og tekstur, bygningen er opført med. Såfremt der er lavet for-
andringer, der slører det originale udtryk, skal facaderne ved ændring 
tilbageføres til et udtryk, der nærmer sig det oprindelige.

8.9 Bindingsværk skal bevares eller renoveres. 

 Ved renovering af tavlene skal disse fremstå i farver angivet på oversigten 
på bilag 10 under ”Blank mur” og ”Pudset mur”. Her angives forskellige 
muligheder for Delområde I og II, Erhvervsbyggeri langs hovedgaden i 
delområde I og II samt for Delområde III og V.   

 Bindingsværket skal fremstå i en mørkere tone end tavlene.

 - Såfremt det viser sig umuligt at renovere gamle bindingsværksfacader, 
skal disse fremstå pudsede i farver angivet på oversigten på bilag 10 
under ”Pudset mur”. Her angives forskellige muligheder for Delområde 
I og II, Erhvervsbyggeri langs hovedgaden i delområde I og II samt for 
Delområde III og V.  

 - Såfremt originale farver kan påvises, kan disse også anvendes.

8.10 Eksisterende udsmykning af facaden som friser, gesimsbånd, stik i 
murværk, markering af indgangspartier og vinduer skal bevares.

8.11 Tagrender og nedløbsrør skal udføres i metal, men må ikke være afsmit-
tende. De kan fremstå i sort eller i materialets naturlige farve.  

 Vinduer, døre

8.12  Eksisterende dør- og vindueshuller skal så vidt muligt bibeholdes.

8.13 Originale vinduer, døre og porte skal som udgangspunkt bevares. Såfremt 
det viser sig nødvendigt at udskifte et originalt vindue, dør eller port, 
skal de reetableres i samme tilsnit som de originale jf. de oprindelige 
bygningstegninger eller bygningens stiltræk.

8.14 Ved udskiftning af moderne døre, porte eller vinduer skal der vælges en 
dør, port eller et vindue i samme tilsnit som de originale jf. de oprindelige 
bygningstegninger eller bygningens stiltræk. 

8.15 For vinduer i bindingsværkshuse gælder det at: 

 - Vinduer skal isættes indenfor det enkelte tavl og ikke må gennembryde 
bindingsværkets tømmer.

 - Vinduer skal isættes plant med facaden. 

8.16 Alle vinduer skal udføres i træ og fremstå malede i farver angivet på 
oversigten på bilag 10 under ”Vinduer og døre - bevaringsværdig bebyg-
gelse”. 

 Såfremt originale materialer eller farver kan påvises, kan disse også 
anvendes.

Note § 8.13

For at vinduerne kan få 
et let udtryk med smalle 
vinduesrammer og 
sprosser, kan det være 
nødvendigt at isætte 
vinduer med koblede 
rammer.

Note § 8.11
Ved lokalplanens vedta-
gelse er stål det eneste 
metal, der kan tillades 
til tagrender og ned-
løbsrør. 
Såfremt der på sigt 
udvikles en coating pro-
ces eller andet, der på 
tilfredsstillende niveau, 
forhindrer afsmitning 
fra øvrige metaller, kan 
disse også anvendes. 
Dette vil dog kræve 
særskilt tilladelse fra 
afd. for Miljø og Klima i 
Syddjurs Kommune.
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8.17 Der tillades ikke buede glas i vinduer og døre.

8.18 Sprosser må have en maksimal bredde på 25 mm.

8.19 Originale trappesten, trapper, gelændre ved trapper og kampestensfun-
damenter skal bevares og vedligeholdes. Ved renovering af nyere trapper 
og gelændre skal der bruges materialer og udformning som oprindeligt 
jf. de oprindelige bygningstegninger eller bygningens stiltræk.

 Tage, Kviste og Skorstene

8.20 Strå- og tegltage skal bevares. Ved renovering og udskiftning af strå- og 
tegltage skal der således anvendes samme materiale som der ligger på 
taget i dag, medmindre der skiftes til husets oprindelige tagmateriale. 

8.21 Såfremt et tag er udskiftet til et andet tagmateriale end oprindeligt, skal 
det ved renovering udskiftes til det oprindelige tagmateriale, stråtag el-
ler røde vingetagsten af brændt ler i dansk middelformat (14 tagsten pr. 
m2). Tagstenene må ikke være engoberede, glacerede eller på anden 
måde overfladebehandlede.

8.22 Ved renovering og udskiftning af tagflader skal tagets oprindelige ud-
formning bevares eller reetableres. Det gælder bl.a. for taghældninger, 
afslutninger, opskalkninger, valme, tagudhæng mm.

8.23 Ved etablering af kviste og tagvinduer skal bygningens fagdeling respek-
teres og kvistene skal underlægge sig husets proportioner. 

8.24 Ved etablering af kviste og tagvinduer skal bygningens facaderytme 
repsekteres, dvs. placeringen af kviste og tagvinduer skal følge rytmen 
af døre/vinduer i facaden under.

8.25 Såfremt der etableres 2 eller flere kviste skal de placeres, så tagfladen  
og facaden samlet set fremstår symmetrisk. 

8.26 Placeres flere kviste/tagvinduer på en tagflade, skal kvistene/tagvindu-
erne være af samme type, bestå af samme materialer og monteres med 
samme bundhøjde.  

8.27 Kviste og tagvinduer skal placeres mindst 2 tagsten under tagets rygning, 
mindst 2 tagsten fra underkant tag og mindst 2 tagsten fra husets gavl. 

8.28 Kviste i stråtage skal etableres som rundbuekviste taskekviste eller 
tagskægskviste.

8.29 Kviste i tegltage skal etableres som taskekviste, gavlkviste, rytterkviste 
eller heltagskviste.

8.30 Kviste og tagvinduer må ikke være højere end 30 % af tagfladen, regnet 
fra facadens skæring med overkant tag til tagryggen.

8.31 Den enkelte kvist/det enkelte tagvindue må maksimalt have en bredde 
på 30% af længden af den tagflade, den/det placeres i. 

 - Envidere må glasfladerne ikke være højere eller bredere end hoved-
husets vinduer. 

8.32 Kvistflunke skal fremstå i skifer, zink  eller træ malet i farver angivet på 
oversigten på bilag 10 under ”Kvistflunke”.

8.33 For kviste på bevaringsværdige bygninger gælder det at de maksimalt 
må have en flunkbredde på 15 cm.

Note  § 8.21

Dog kan levetidsforlæn-
gende behandling af 
tagstenene tillades så 
længe denne på ingen 
måde ændrer stenenes 
fremtræden.

Note fra:  
Kulturarvstyrelsen, 
INFORMATION OM 
BYGNINGSBEVARING 
- Kviste og Tagvinduer:

Den ét spærfag brede 
kvist svarer til tofags-
vinduerne, som de 
fleste ældre huse har. 
Kvistens vinduesformat 
bør være i slægt med 
husets, dvs. proportio-
nerne i kvistvinduet i 
opdeling og rudeformat 
må underordne sig 
husets proportioner, og 
kvistens ruder må ikke 
være større end husets. 
En tommelfingerregel 
er, at man får et pænt 
kvistvindue, når det har 
samme bredde som 
husets øvrige vinduer, 
men kun 2/3 højde, 
eller et tilsvarende 
mindre format, når 
husets vinduer da ellers 
er et traditionelt, dansk 
tofagsvindue.

 
Bemærk:  

Såfremt kviste udgør 
mere end 50% af tag-
fladens længde, bliver 
tagetagen betraget 
som en fuld etage, dvs. 
huset bliver et hus i 2 
plan. Dette er ikke til-
ladt inden for lokalpla-
nen, hvor bebyggelsen 
maks. må være i 1,5 
plan, med en udnyttet 
tagetage.  

Note § 8.18 

Sprosser kan udføres 
som integrerede sprosser 
eller som pyntesprosser. 
Pyntesprosser limes på 
vinduet og skal sammen-
føjes med/tappes ind i 
vinduesrammen.
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8.34 Skorstenspiber skal bevares og vedligeholdes eller reetableres i den 
originale stil. Skorstene skal udformes i tegl, i samme materiale som 
husets facade og med samme overfladebehandling som husets facader, 
eller fremstå med sit originale udtryk såfremt dette kan påvises.  

 Tilbygninger

 Generelt

8.35  Til bevaringsværdige bygninger kan etableres tilbygninger og sekundær 
bebyggelse såfremt den tilføjede bebyggelse underordner sig hovedhuset 
hvad angår størrelse og udformning og tilpasses materialer og farver, 
således at det oprindelige hovedhus opleves som det mest dominerende 
ved bygningsværket. 

8.36 Ved sammenbygning med det oprindelige hovedhus skal det ske så næn-
somt som muligt, og således at husets ydre hjørner ikke gennemskæres. 
Tilbygninger skal være trukket minimum 20 cm tilbage fra hjørnerne på 
det primære bygningsvolumnen, der bygges til på.

8.37 På grunde med bevaringsværdig bebyggelse, kan nye bygninger opføres 
med andre tagformer end saddeltag, hvis de er tilpasset den bevarings-
værdige bygnings tagform.

8.38 Såfremt tilbygninger er sammenbyggede med tagfladen på hovedbyg-
ningen, skal der benyttes samme tagmateriale og taghældning som på 
hovedbygningen.

8.39 Ved etablering af ny bebyggelse, eks. tilbygninger, tilføjelser som altaner 
eller lign. og sekundær bebyggelse, i forbindelse med bevaringsværdige 
ejendomme gælder i øvrigt bestemmelserne i § 7 for bebyggelsens 
udformning og fysiske fremtræden. 

8.40 For skiltning til bevaringsværdig bebyggelse henvises til bestemmelser 
i § 7. 

 Mat. 1ea. - Nørrehald

8.41 Der kan på ejendommen 1ea Lyngsbækgård Hgd, Dråby (Nørrehald) 
opføres bygninger udover det eksisterende, når det samlede etageareal 
ikke overstiger 850 m2. 

8.42 Der udlægges en respektafstand til hovedhuset på Nørrehald, inden for 
hvilken, der ikke må opføres nogen form for bebyggelse. Omfanget af 
denne respektafstand fremgår af bilag 12. 

8.43 Der udlægges en Linje A og en Linje B, der inddeler ejendommen i 
en nord-østlig zone og en syd-vestlig zone. De udlagte linjer og zoner 
fremgår af kortbilag 12. 

 Det gøres gældende at der:

 - Inden for den nord-østlige zone må opføres både primær og sekundær 
bebyggelse, så længe denne overholder relevante bestemmelserne for 
bevaringsværdig bebyggelse samt bestemmelserne for delområde 3. 
Undtaget er dog: §§ 6.1, 6.15, 6.16, 6.17, 7.11, 8,21, 8.36, 8,38.

 - Inden for den syd-vestlige zone må udelukkende opføres sekundær 
bebyggelse i form af lette strukturer eks. drivhus, bålhytte, brændeskur 
mm, for hvilke det gælder at: 

Note: Tilbygninger

Der er mange måde 
hvorpå en tilbygning 
kan tilpasse og under-
ordne sig et hovedhus, 
der ikke udelukkende 
har at gøre med bebyg-
gelsens højde. Der kan 
blandt andet arbejdes 
med en tilbagetrukket 
placering, bygnin-
gens form, farve- og 
materialevalg, facadens 
karakter, detalerings-
grad mm. 

Note  § 8.31

Gulv til loft vinduer og 
evt. andre større vindu-
espartier undtages, så 
bestemmelsen henviser 
til hovedhusets pri-
mære vinduestype. 

Note  § 8.30

Princip for beregning af 
den maksimale højde 
på kviste/tagvinduer: 
 
Kvistens/tagvinduet må 
ikke være højere end 
30 % af X.

x
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 - de må have en maksimal højde på 3,5 m. og arealet af hver enkelt 
enhed ikke må overstige 30m2. 

 Eventuelle orangerier er fritaget fra kravet om, at der udelukkende må 
etableres sekundær bebyggelse. 

8.44 Al ny bebyggelse skal underlægge sig og tilpasse sig det eksisterende 
byggeri, således at hovedhuset på Nørrehald til stadighed fremstår 
som det mest fremtrædende byggeri på matriklen. Dette betyder at al 
ny bebyggelse skal tilpasses dette, hvad angår proportioner og stiltræk, 
samt farver og materialevalg. 

8.45 Der kan ansøges om dispensation fra bestemmelserne § 8.42 om 
respektafstand og § 8.43 om bebyggelsesmuligheder nord og syd for 
den øst-vest gående linje, såfremt der fremlægges et veltilpasset og 
velbelyst projekt. 

 BEVARINGSVÆRDIG BEPLANTNING

8.46 For de på kortbilag 4 viste arealer med bevaringsvædige træer og en-
keltstående bevaringsværdige træer gælder at:

 - Der må under anlægs- og byggearbejde ikke foretages handlinger, 
som kan beskadige eller ødelægge disse træer/denne beplantning eller 
væsentligt forringe deres/dens levevilkår.

 - Eksisterende træer, med en diameter på over 35 cm, målt 1,5 fra ter-
ræn, skal bevares og ikke må fældes.  

 - Træerne skal vedligeholdes ved beskæring og udtynding, således at 
træernes karakter ikke ændres.

8.47 Bygningsmyndigheden kan tillade, at træer fjernes i tilfælde af sygdom, 
beskadigelse ved storm og lignende, når der erstattes med ny beplantning 
af samme type, som den der fjernes. 

8.48 Eksisterende allétræer langs interne veje, som vist på kortbilag 4, skal 
vedligeholdes og udskiftes i nødvendigt omfang. 

 § 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1 Indenfor delområde IV samt i det fælles friareal i delområde V, må der 
ikke opføres nogen form for bebyggelse. 

 Der kan i særlige tilfælde meddeles landzonetilladelse, der dispenserer 
fra ovenstående, til eksempelvis mindre tekniske anlæg, læskure eller 
lignende, når anlægget/bygningen:

  - maksimalt udgør 12 m2. 

 - er tilpasset områdets stedlige byggestil, jf. billeder på redegørelsens 
s. 19, 20, 23 og 25.

 - er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om sekundære 
bygninger jf. §§ 6.9, 7.1, 7.10 og 7.124.  

 - i delområde IV skal anlæg placeres i udkanten af delområdet og mindst 
6 m fra sigtelinjen, som er angivet på kortbilag 5. 

Note §: 9.1 

Bygningsmyndighedens 
tilladelse gives som en 
dispensation fra planen.

Note §: 8.45

Bestemmelsen er en 
kompetancenorm, 
der har til hensigt, at 
sikre at reguleringen i § 
8.42 og § 8.43 ikke får 
karakter af et egentligt 
forbud mod bebyggel-
se, men at eventuelle 
dispensationer sker på 
baggrund af et konkret 
og veltilpasset projekt. 
Formålet er at sikre, at 
den bevaringsfærdige 
bebyggelse med sin 
solitære og markante 
placering er sikret imod 
fremtidige uhensigt-
mæssige bebyggelser, 
der kan virke skæm-
mende på det samlede 
udtryk og modvirke 
bevaringen af kulturmil-
jøet i sin helhed.  
Kompetancenormen 
udelukker ikke, at der 
kan søges andre  
dispensationer for byg-
geri på mat. 1ea.



85

Lokalplan nr. 426 
Bestemmelser

 - i delområde V skal anlæg placeres i forbindelse med vej- og parke-
ringsarealer og så de ikke er synlige fra områdets fælles friareal. 

9.2 Byrumsinventar som bænke, legeredskaber, affaldsbeholdere, cykel-
stativer, belysning, mv. må kun opstilles, når det fremstår tilpasset den 
stedlige byggestil, hvad angår udformning, materialer og farver. 
 
- Byrumsinventar skal fremstå malet i farver angivet på oversig-
ten på bilag 10 under ”Byrumsinventar”. 

 Træ, støbejern og gavaniseret jern/stål kan dog fremstå i dets naturlige 
farve.

 Belægning

9.3 Indkørsler til sommerhus- og helårsbeboelse skal indenfor delområderne 
I, II og III fremstå som græsareal, hvor den faste belægning begrænses 
til 2 hjulspor.

 - anvendes armeret græs, skal det være med minimum 75 % græsareal. 

 I delområde V, til ejendomme langs med hovedgaden samt på stærkt 
kuperede grunde i delområde III, kan der tillades anden belægning som 
eksempelvis grus eller stenmel.

9.4 Etablering af øvrige arealer med belægning må kun ske indenfor nær-
zonen, som angivet på diagram for nærzone på bilag 9.

 - Udenfor nærzonen må der anlægges et areal med fast belægning på 
op til 2,5 % af grundens areal.

 For grunde på under 1000 m2, kan der udlægges op til 25 m2 befæstet 
areal.  

 Befæstede arealer udlagt til indkørsler og stier på den enkelte grund 
medregnes ikke i det areal, der må udlægges. 

 Hegn

9.5 Afgrænsning omkring offentlige parkeringsarealer skal fastholdes/etab-
leres i klippet bøgepur. 

 - på parkeringsarealer og pladser, angivet på kortbilag 5, samt mellem 
hovedgaden og det fremtidige parkeringsareal i Egils Have, må afgræns-
ningen have en maksimal højde på 80 cm.  

9.6 Der må etableres faste hegn omkring den enkelte grund, når det udfø-
res i sortmalet træ eller begrønnes med levende og egnstypiske buske, 
hækbeplantninger eller klatreplanter, jf. § 9.7.

 - Dog må der i delområde V kun etableres levende hegn ud mod det 
fælles friareal.

9.7 Hække skal udføres enten som: 

 - levende uklippede lave buske som eksempelvis fjeldribs, lav uægte 
jasmin, surbær, canadisk syren og sargents æble.

 - eller som klippet bøgehæk.

9.8  I delområde V etableres et fælles friareal omkring et regnvandsbassin, 

Note § 9.4:

For ejendommen  
Nørrehald beliggende 
på mat. 1ea fremgår 
den specifikke nærzone 
af bilag 12. 
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der skal fremstå med en rekreativ karakter.  Arealet skal gives en ud-
formning, så det falder naturligt ind i det omkringliggende landskab og 
der skal etableres områder med plads til ophold og leg.

 §10 TERRÆN

10.1 Indenfor delområde I, II, III og V kan der maksimalt terrænreguleres +/- 
0,5 m.

 - Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 2,5 m fra skel.

  - Al terrænregulering skal udføres med skråningsanlæg.

 Undtaget er dog anlæg til håndtering af overfladevand. 

10.2 Hvor det naturlige terræn ligger under kote 2,0, eller det på anden vis 
kan dokumenteres at være særlig risiko for vandstandsstigninger, kan 
der ske klimasikrende terrænregulering på +/- 1 m. indenfor nærzone jf. 
diagram på fig. 8, Bilag 10.

 § 11 BONUSVIRKNING  
11.1 For de dele af lokalplanområdet der ligger i landzone og forbliver i land-

zone har lokalplanen bonusvirkning efter planlovens § 15 stk. 4. Det vil 
sige, at de landzonetilladelser efter planlovens § 35 stk. 1, som skulle 
meddeles for at realisere lokalplanens indhold, er meddelt samtidig med 
offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

11.2 Indenfor områder beliggende i landzone forudsætter en dispensation 
fra lokalplanens bestemmelser en forudgående landzonetilladelse.  
For zoner se kortbilag 1 i kommuneplantillæg 01 til kommuneplan 2020 
eller kortbilag 2. 

11.3 Der meddeles med lokalplanens vedtagelse ikke landzonetilladelse til 
følgende:

 - udlægning af bebyggelse, veje og stier i Delområde V.  Der skal derfor 
udarbejdes en bebyggelsesplan, der præciserer placeringen og omfanget 
af disse og på baggrund af denne indhentes særskilt landzonetilladelse. 
Delområdets anvendelse, placering omfang og fremtoning af bebyggelse, 
veje, stier og rekreativt regnvandsbassin er i øvrigt underlagt lokalplanens 
bestemmelser. 

  - etablering af mindre tekniske anlæg i delområde IV og V, jf 9.1. 

§ 12 TEKNISKE ANLÆG
12.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

12.2 Indenfor delområde IV kan der etableres LAR-løsninger, regnvandsbas-
siner, i det omfang de følger principperne for Egil Fischers byplan og 
tilpasses den oprindelige landskabelige planlægning for området som 
det fremgår af bilag 6. 

Note § 11.1
Lokalplanen erstatter 
planlovens bestemmel-
ser efter § 35 stk.1 om 
landzonetilladelser.  
Lokalplanen giver 
derfor ”bonusvirkning” 
og de anlæg, der er 
beskrevet i planen, 
kræver derfor ikke 
landzonetilladelse

Note § 10.1:

Af hensyn til områdets 
landskabelige karakter 
skal terrænregulering 
så vidt muligt undgås. 
Såfremt der bygges 
på en grund med store 
terrænspring, kan der 
ansøges om dispensa-
tion fra §10.1.

Note § 11.3

Der skal for at kunne 
opnås landzonetilla-
delse til udbyggelse af 
delområde V udarbej-
des og godkendes en 
revideret vandforvalt-
ningsstrategi. 
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 Bassiner skal fremstå med tydelige kanter og udformes med en klar 
geometri, der respekterer det oprindelige aksiale anlæg. 

12.3 Regnvandsbassin der etableres indenfor delområde V, skal udformes 
som en naturlig sø, med konstant vandspejl og indgå som et rekreativt 
element i områdets landskabsbearbejdning. Bassinet må ikke udføres 
med tekniske skråninger, hegning og lign. (jf. § 9.8)

12.4 Ved etablering af bygninger nødvendige for områdets tekniske forsyning, 
skal disse følge bestemmelserne i § 9.1

12.5 For ny bebyggelse skal tekniske anlæg som for eksempel ventilation, 
klimaanlæg, varmepumper og lignende indeholdes i hovedhuset eller 
på anden måde indgå som en integreret del af bygningen.

12.6 For eksisterende bebyggelse, hvor det ikke er muligt at integrere tekni-
ske anlæg, som for eksempel ventilation, klimaanlæg, varmepumper og 
lignende i hovedhuset, skal de placeres, så de ikke er synlige fra veje 
og stier samt fra fælles opholdsarealer indenfor delområde IV.

 Hvor dette ikke er muligt af tekniske årsager, skal anlæg, inklusiv deres 
forsyningsledninger, inddækkes i sortmalet træ, fremstå i samme mate-
riale og farve som hovedhusets facade eller begrønnes med beplantning.

12.7 For såvel offentlige arealer som på private ejendomme gælder det, 
at udvendige tekniske anlæg, installationer, genbrugscontainere, af-
faldsbeholdere og lignende skal inddækkes i sortmalet træ, fremstå i 
samme materiale og farve som hovedhusets facade eller begrønnes 
med beplantning.

12.8 Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner 
til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed, eller lignende, der 
er synlige fra  veje  og stier samt fra fælles opholdsarealer indenfor 
delområde IV eller fra det centrale fælles friareal i Delområde V.

 For parabolantenner gælder det endvidere at:

 - der højst må opsættes èn parabolantenne pr. bolig. 

 - antennen skal have en mørk neutral farve. 

 - antennen skal placeres så overkanten ikke er højere end 1,5 meter 
over terræn.

12.9 Der kan placeres solceller på tage jf. § 7.24 om tagematerialer.  
For solenergianlæg på tage gælder at:

 - De skal udfylde hele tagfladen således at de fremstår som selve 
tagfladen eller være udført som integrerede felter, hvor form, farve og 
monteringshøjde matcher det øvrige tagmateriale.

 Dog gælder det for tage udført med røde teglsten at solenergianlæg skal 
placeres, så de ikke er synlige fra Hovedgaden/Molsvej, Fuglsøvej eller 
fra veje, stier og fællesopholdsarealer inden for delområde IV.  

 - at de skal være anti-refleksbehandlede og følge hældningen af den 
tagflade, hvorpå de monteres. 

 - der ikke må etableres solenergianlæg på stråtage og på tage af beva-
ringsværdig bebyggelse. 
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12.10  For solenergianlæg på terræn gælder at:

 - de skal placeres, så ikke er synlige fra veje, stier og fællesopholdsarealer 
inden for delområde IV. 

 - de maksimalt må have en høje på 1.2 m. over terræn.

 - de skal være anti-refleksbehandlede og synlige dele af bæringer og 
kabinetter skal være sorte eller mørkegrønne.

 - der må udlægges et areal på op til 2,5 % af grundens areal, dog mak-
simalt 50 m2. 

12.11 Der må i lokalplanens område ikke opsættes husstands- og/eller mikro-
vindmøller.

§ 13 MILJØFORHOLD
 Ej aktuel. 

§ 14 GRUNDEJERFORENING
 Delområde V

14.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 
ejere af ejendomme inden for delområde V. 

14.2  Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet forlanger det, dog senest 
når 50 % af de udstykkede grunde indenfor delområde V er solgt.

14.3  Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer samt 
fællesveje og -stier i Delområde V.

14.4  Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles veje, 
stier, fælles friarealer, anlæg etableret til fælles vandhåndtering samt 
øvrige fælles anlæg i Delområde V.

14.5 Grundejerforeningen har ansvar for at drifte, vedligeholde og drive By-
ens Hus indtil det eventuelt udmatrikuleres og overtages af anden ejer, 
eksempelvis en selvejende fond eller anden relevant aktør. 

 Generelt 

14.6 Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen sammenslutter sig med 
grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

§ 15 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING OG 
ÆNDRET ANVENDELSE

 Delområde V

 Bebyggelse i Delområde V kan ikke meddeles ibrugtagning førend:

15.1 de i paragraf 5.4 + 5.5. nævnte veje, der forsyner området, er etableret. 

15.2 de i paragraf 5.8 - 5.10 + 5.12 nænvte parkeringsarealer er etableret

Note § 14.6

Bemærk at kravet om 
sammenlægning ikke 
gælder frivillige grund-
ejerforeninger. 
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Note § 15.6

Jf. Planloven § 21 a 
forstås laveneribeby-
gelse som bebyggelse, 
der på tidspunktet for 
ansøgningen om byg-
getilladelsen opfylder 
de energirammer 
for energiforbug for 
lavenergibygninger, der 
er fastsat i bygingsrele-
mentet.  

15.3 de i § 4.4 + 4.6 + 5.7 + 9.8 nævnte fri- og opholdsarealer samt stier er 
etableret.

15.4 det i § 3.4 + 12.3 nævnte regnvandsbassin er etableret.

15.5 den er tilsluttet offtentlig/kollektiv vand-, el- og kloakforsyning i det omfang 
bebyggelsen skal forsynes.

15.6 ny bebyggelse er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i det omfang at den 
skal opvarmes.

 For lavenergibebyggelse, der på opførselstidspunktet opfylder de til 
enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet, er der 
ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. 

§ 16 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG 
BYPLANVEDTÆGT

 Ej aktuel.

§ 17 SERVITUTTER
17.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges 

af planens bestemmelser.

17.2 Servitutter, der fortrænges eller ophæves af lokalplanen, fremgår af 
Servitutredegørelsen på bilag 14.

§ 18 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
18.1 Lokalplanen er gældende fra den dag, det er offentliggjort at planen er 

vedtaget endeligt. 

18.2 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, 
der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

18.3 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de 
anlæg m.v. der er indeholdt i planen. 

18.4 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående 
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af 
en ny lokalplan. Se herom i planlovens § 19.

 Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i 
sagen, skal disse orienteres om den påtænkte dispensation og have 14 
dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispen-
sationen kan gives. Se herom i planlovens § 19.

18.5 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige 
bestemmelser i byggeloven, udstykningsloven og planloven m.fl.
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18.6 Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstands-
servitutter bortfalder i det omfang de er uforenelige med lokalplanen.

18.7 Hvis det er af væsentlig betydning for planens gennemførelse, kan 
kommunen ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejen-
domme. 

18.8 Hvis en lokalplan bestemmer, at en bebyggelse ikke må nedrives uden 
kommunalbestyrelsens tilladelse – og tilladelse til nedrivning nægtes, 
kan ejeren forlange bebyggelsen overtaget af kommunen mod erstatning, 
hvis bebyggelsen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i 
forhold til lignende bebyggelse uden nedrivningsforbud.

    Der henvises i øvrigt til planloven.
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VEDTAGELSESPÅTEGNINGER

Således vedtaget som endelig lokalplan af Byrådet i Syddjurs Kommune. 
Lokalplanen er gældende fra d.28. september 2022 hvor den endelige 
vedtagelse blev offentliggjort. 

På Byrådets vegne

Ebeltoft, d. 21. sep. 2022.

 Michael Stegger Jensen Rasmus Møller

         Borgmester Kommunaldirektør
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Bilag
Bilag 1 - 12:  Følger på de næste sider

Bilag 13 + 14:  Medfølger som seperate dokumenter
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Ejerlav  Strandkær by, Agri

Ejerlav Lyngsbækgård Hgd., Dråby
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Bilag 6.  
Egil Fischers plan udarbejdet på baggrund af det realiserede i 1942.

Bilag 7.  
Eksempler på lyskilder af historisk tilsnit.
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Bilag 7.  
Eksempler på lyskilder af historisk tilsnit.

Bilag 9.  
Principskitse ”nærzonen”.

2,5 m 6 m

2,
5 

m
6 

m

 
25 m2  

eller op til 2,5% af grundens areal

Type Udlæg (Antal pladser) Reserveudlæg (Antal pladser) 

Åben-lav boligbebyggelse 2,0 pr. bolig 0  

Tæt-lav boligbebyggelse 1,5 pr. bolig 0,3 pr. bolig 

Etage-boligbebyggelse 0,7 pr. bolig 0,3 pr. bolig 

Klubværelser, kollegieværelser 0,3 pr. bolig 0,1 pr. bolig 

Butikker etc. 1,0 pr. 30 m² 1,0 pr. 150 m² 

Kontorer etc. 1,0 pr. 60 m² 1,0 pr. 250 m² 

Fremstillings- og lagervirksomhed 0,7 pr. ansat 0,2 pr. ansat 

Hoteller 1,0 pr. værelse 0 

Restauranter 1,0 pr. 10 siddepladser 1,0 pr. 40 siddepladser 

Mødelokaler 1,0 pr. 5 siddepladser 1,0 pr. 20 siddepladser 

Uddannelse 1,0 pr. 110 m² 1,0 pr. 450 m² 

 

Bilag 8.  
Parkeringsnorm for Syddjurs Kommune jf. Kommuneplan 2020.
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Bilag 10 - Farvepalette 
Oversigt over hvilke farver, der kan anvendes hvor, og til hvad.

Farvepaletten for Egil Fischers Ferieby:
Farvepaletten består fortrinsvis af klassike jordfarver, kombineret med enkelte stedstypiske 
farver i gul og blå. Det der karakteriserer jordfaver er, at der tale om afdæmpede farver, der 
passer smukt sammen indbyrdes og i høj grad fremtræder i harmoni med naturens egne farver.

Derudover er tilføjet en sort og hvid farve for at sikre, at oversigten inkluderer alle relevante  
muligheder for farvesætning i Egil Fischers Ferieby.

Af oversigten fremgår hvilke farver, der kan anvendes til hvad, samt hvornår de skal anvendes 
i deres rene form, hvornår de må blandes med sort, hvornår de skal være matte og hvornår de 
skal fremstå i en mørk version på min. S50.

BEMÆRK:  
Til bevaringsværdigt byggeri kan ligeledes anvendes originale farver såfremt disse kan påvises.

 

Oversigtens terminologi: 
 
NCS:  
Natural Color System er et internationalt farvesystem, der anvendes af farvehandlere. 
 
+ 50% sort:  
Angiver at farven må blandes med op til 50% sort, så den fremstår mørkere end i oversigtet 
 
S koden skal være min, være 50: 
Betyder at her må kun anvendes farver, hvor indholdet af sort er minimum 50%, hvilket angives 
af værdien efter “S”, altså S50. Jo højere taller er efter “S” jo mere sort indeholder farven. 

For de farver, der ikke i deres rene form ligger over S50, kan ses en S50 version i palettens 
sidste kolonne. Visse af disse er tilnærmede da ikke alle farver eksisterer i en ren S50 version. 
De er angivet med ***) 
 
Hvid: 
Hvor hvid er angivet som mulighed må den kun anvendes i sin rene farve 
 
IG: 
Står for ingen glans. Her skal avendes den mindst glansfulde mulighed inden for den enkelte 
mallingstype. Dog gælder det for kvistflunke, at de må have et glanstal på op til 10.  
 
****) Angiver farver der med særlig fordel kan anvendes til døre, porte og vinduesrammer. 
 
*****) Angiver de tilfælde, hvor farver kan blandes med både sort og hvid.  
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Følgende farver, og deres blanding med hvid/sort skal anvendes jf. lokalplanens bestemmelser.

Klassiske 
farvebetegnelse

NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Brændt umbra S7510 -Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Oxydrød S4550 - Y80R S5050 - Y80R

Svenskrød S5040 - Y80R

Rød Okker S2570 - Y40R

Okker S2540 -Y20R S5040 - Y20R

S5040 - Y20RGul okker S3060 - Y20R

Rå Siena S4040 - Y40R S5040 - Y40R

Rå umbra S6020 - Y30R

Vogngrøn **** S8010 - B70G

Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfarver. Det der karakteriserer jordfarver er, at der er 
tale om afdæpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i 
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**)  S50 = Betyder at farven indeholder 50% sort. Jo højere tallet efter ”S” er jo mere sort indeholder farven.

***) Ikke alle farver eksisterer i en S50 version, her er medtaget de farver der ligger tættest på for at give et så  
 fyldsgørende overblik som muligt.

****) Vogngrøn vil med fordel kunne anvendes til døre, porte og vinduesrammer.
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Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfarver. Det der karakteriserer jordfarver er, at der er 
tale om afdæpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i 
harmoni med naturens egne farver.

S6020 - Y40R***
S5040 - Y40R***

*)  NSC = Natural Color System er et international farvesystem der anvendes af farvehandlere.

**)  S50 = Betyder at farven indeholder 50% sort. Jo højere tallet efter ”S” er jo mere sort indeholder farven.

***) Ikke alle farver eksisterer i en S50 version, her er medtaget de farver der ligger tættest på for at give et så  
 fyldsgørende overblik som muligt.

****) Vogngrøn vil med fordel kunne anvendes til døre, porte og vinduesrammer.

Bilag 6 - Bred farvepalette

Følgende farver, og deres blanding med hvid/sort skal anvendes jf. lokalplanens bestemmelser.

Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfarver. Det der karakteriserer jordfarver er, at der er 
tale om afdæpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i 
harmoni med naturens egne farver.

Klassiske 
farvebetegnelse

NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Brændt umbra S7510 - Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Vogngrøn S8010 - B70G

Rød Farveskala NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Oxydrød S4550 - Y80R S5050 - Y80R

Gammel oxydrød S4050 - Y80R S5050 - Y80R

Svenskrød/ 
Falurød

S5040 - Y80R

Engelsk rød S2070 - Y70R S5040 - Y70R
S6010 - Y70R

S6020 - Y40R
Rød okker S2570 - Y40R S5040 - Y40R

BILAG 7

Følgende farver, og deres blanding med hvid/sort skal anvendes jf. lokalplanens bestemmelser.

Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfarver. Det der karakteriserer jordfarver er, at der er 
tale om afdæpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i 
harmoni med naturens egne farver.

Klassiske 
farvebetegnelse

NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Brændt umbra S7510 - Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Vogngrøn S8010 - B70G

Rød Farveskala NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Oxydrød S4550 - Y80R S5050 - Y80R

Gammel oxydrød S4050 - Y80R S5050 - Y80R

Svenskrød/ 
Falurød

S5040 - Y80R

Engelsk rød S2070 - Y70R S5040 - Y70R
S6010 - Y70R

S6020 - Y40R
Rød okker S2570 - Y40R S5040 - Y40R

BILAG 7

Følgende farver, og deres blanding med hvid/sort skal anvendes jf. lokalplanens bestemmelser.

Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfarver. Det der karakteriserer jordfarver er, at der er 
tale om afdæpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i 
harmoni med naturens egne farver.

Klassiske 
farvebetegnelse

NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Brændt umbra S7510 - Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Vogngrøn S8010 - B70G

Rød Farveskala NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Oxydrød S4550 - Y80R S5050 - Y80R

Gammel oxydrød S4050 - Y80R S5050 - Y80R

Svenskrød/ 
Falurød

S5040 - Y80R

Engelsk rød S2070 - Y70R S5040 - Y70R
S6010 - Y70R

S6020 - Y40R
Rød okker S2570 - Y40R S5040 - Y40R

BILAG 7

Følgende farver, og deres blanding med hvid/sort skal anvendes jf. lokalplanens bestemmelser.

Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfarver. Det der karakteriserer jordfarver er, at der er 
tale om afdæpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i 
harmoni med naturens egne farver.

Klassiske 
farvebetegnelse

NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Brændt umbra S7510 - Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Vogngrøn S8010 - B70G

Rød Farveskala NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Oxydrød S4550 - Y80R S5050 - Y80R

Gammel oxydrød S4050 - Y80R S5050 - Y80R

Svenskrød/ 
Falurød

S5040 - Y80R

Engelsk rød S2070 - Y70R S5040 - Y70R
S6010 - Y70R

S6020 - Y40R
Rød okker S2570 - Y40R S5040 - Y40R

BILAG 7

Følgende farver, og deres blanding med hvid/sort skal anvendes jf. lokalplanens bestemmelser.

Klassiske 
farvebetegnelse

NCS farvekode *), Vejledende  NCS farvekode, Vejledende  

Brændt umbra S7510 -Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Oxydrød S4550 - Y80R S5050 - Y80R

Svenskrød S5040 - Y80R

Rød Okker S2570 - Y40R

Okker S2540 -Y20R S5040 - Y20R

S5040 - Y20RGul okker S3060 - Y20R

Rå Siena S4040 - Y40R S5040 - Y40R

Rå umbra S6020 - Y30R

Vogngrøn **** S8010 - B70G

Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfarver. Det der karakteriserer jordfarver er, at der er 
tale om afdæpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i 
harmoni med naturens egne farver.

S6020 - Y40R***
S5040 - Y40R***

*)  NSC = Natural Color System er et international farvesystem der anvendes af farvehandlere.

**)  S50 = Betyder at farven indeholder 50% sort. Jo højere tallet efter ”S” er jo mere sort indeholder farven.

***) Ikke alle farver eksisterer i en S50 version, her er medtaget de farver der ligger tættest på for at give et så  
 fyldsgørende overblik som muligt.

****) Vogngrøn vil med fordel kunne anvendes til døre, porte og vinduesrammer.

Bilag 6 - Bred farvepalette

Klassiske
farvebetegnelser

NCS farvekode *)
tilnærmet

Vejledende eksem-
pel, tilnærmet

For farvekoder 
hvor S koden 
skal være min. 50 
(S50) **)

Vejlende eksem-
pel, tilnærmet
S koden min. 50

Brændt umbra S7510 - Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Oxyrød S4550 - Y80R S5050 - Y80R

Gammel oxyrød S4050 - Y80R S5050 - Y80R

Svenskrød/
Falurød

S5040 - Y80R

Engelsk rød S2070 - Y70R S5040 - Y70R
S6010 - Y70R

Rød okker S2570 - Y40R S5040 - Y40R***)
S6020 - Y40R***)

Okker S2540 - Y20R S5040 - Y20R

Gul okker S3060 - Y20R S5040 - Y20R

Rå Siena S4040 - Y40R S5040 - Y40R

Rå umbra S6020 - Y30R

Vogngrøn ****) S8010 - B70G

Lys gul okker S0550 - Y20R

Mols Kro gul S0520 - Y30R

Blå ****) S3040 - B

Sort S9000 - N

Hvid S0500 - N
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Lokalplan 426
Bilag

Klassiske
farvebetegnelser

Blank mur Pudset mur 
Delområde I og II

Pudset mur
Erhvervsbyggeri 
langs hovedgaden i 
delområde I og II

Pudset mur 
Delområde III og V

Blanding Tilnærmet Ren     + 50% sort Ren      + 50% sort Ren     + 50% sort

Brændt umbra x            x x           x x            x

Mørk dodenkopf x            x x           x x            x

Lys dodenkopf x            x x           x x            x

Oxyrød x x            x x           x x            x

Gammel oxyrød x x            x x            x x            x

Svenskrød/Fa-
lurød

x x            x x           x x            x

Engelsk rød x x            x x            x x            x

Rød okker x x            x x           x x            x

Okker x           x x            x

Gul okker x           x x            x

Rå Siena x           x x            x

Rå umbra x           x x            x

Vogngrøn x           x x           x x            x

Lys gul okker x            x x           x x           x

Mols Kro gul x x

Blå

Sort

Hvid 
(må KUN anvendes 
ren)

x - kun til Byens 
Hus
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Lokalplan nr. 426 
Bilag

Klassiske
farvebetegnelser

Træbeklædte 
facader

Vinduer og 
døre

Vinduer og døre 
- bevaringsværdig 
bebyggelse  
+ Byrumsinventar

Sternbrædder, trægavle og 
større partier i træ
+ Kvistflunke

Blanding S koden skal 
min. være 50 
+ IG

S koden skal 
min. være 50

Ren      + 50% sort S koden skal min. være 50 
+ IG

Brændt umbra x x x           x x

Mørk dodenkopf x x x           x x

Lys dodenkopf x x x           x x

Oxyrød x x x           x x

Gammel oxyrød x x x           x

Svenskrød/Fa-
lurød

x x x           x

Engelsk rød x x x           x

Rød okker x x x           x x

Okker x           x x

Gul okker x           x x

Rå Siena  x           x x

Rå umbra x           x x

Vogngrøn x x x           x x

Lys gul okker

Mols Kro gul

Blå x *****) x           x

Sort x x x           x x

Hvid 
(må KUN anvendes 
ren)

x x - gælder ej  
     Byrumsinventar

x - kun for sternbrædder på 
sorte huse med sorte tage
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Lokalplan 426
Bilag

Bilag 11a - Facader Egil Have
Facader til boligbebyggelsen i Egils Have skal følge de primære principper illusteret i  
nedenstående facadetegninger.

Dvs. facaden skal inddeles i regelmæssige lodrette fag markeret af træelementer med  
udfyldning i tegl eller træ. 
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Lokalplan nr. 426 
Bilag

Bilag 11b - Facader Egil Have
Princip over forskydning af facader for bebyggelse ud mod Hovedvejen og Nørrehaldvej i delområde V. 
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Følger Linje B
6 m.

2,5 m.

2,5 m.

6 m.

NORD-ØSTLIG ZONE

SYD-VESTLIG ZONE

BILAG 12

Nørrehald, mat. 1ea.

Målforhold 1: 1 000

Matrikel afgrænsning

Eksisterende bebyggelse

Hævet gårdsplads

Tilpasset nærzone

Respektafstand til Nørrehald:

Afstand på 8 m. til facade

Afstand på 10 m. til facade

Afstand på 15 m. til facade

Afstand på 25 m. til facade

Afstand følger Linje B

Linje A
Udlægges som en forlængelse 
af den nordvendte facade (a)

Linje B
Udlægges som en lodret linje fra 
bebyggelsens østligste hjørne (b), 
når planen er orienteret mod nord. 

N

2,5 m.
a

b

Bilag 12 - Udlæg af bebyggelse på mat. 1ea - Nørrehald
Der udlægges en respekt afstand omkring den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse indenfor hvil-
ken, der ikke må opføres nogen form for bebyggelse. Afstanden er justeret ifht. bygningens orientering 
og facadernes karakter.

Der udlægges en linje A og en linje B, der markerer en nord-østlig zone og en syd-vestlig zone, inden for 
hvilke, der gives forskellige bebyggelsesmuligheder.  
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