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FORORD 
Agger har gennem tiderne, grundet sin umiddelbare beliggenhed ved havet, udviklet et helt specielt 
maritimt landsbymiljø og en særegen bygningssammensætning. Åbent landskab, nøgne klit- formati-
oner og spændende bygningshistorie præger områderne i og omkring Aggers ældste bykerne. I en tid 
med højkonjunktur hvor ny byggeskik opstår og gammel forgår, er det væsentligt, at sikre en udvik-
ling med respekt for historien, men samtidig med fremtiden for øjet. Således søger Thisted Kommune 
med nærværende lokalplan, at bevare Aggers kendetegnende egenskaber i form af historiske og beva-
ringsværdige bygninger, samt bevaringsværdigt landsbymiljø.  
 
Agger og omegn rummer samtidig en del uplanlagte områder, samt megen ældre og utidssvarende 
planlægning. Thisted Kommune ønsker således samtidig, at sikre retningslinier for uplanlagte arealer 
og, at føre utidssvarende planlægning ajour for dermed at skabe et samlet administrationsgrundlag 
med en mere smidig og overskuelig planlægning til følge. 
 
For at debat, diskussion og inspiration vedrørende den bevarende lokalplan kan ske på bedst mulige 
baggrund, er lokalplanens bevarende del bygget op over en tre punkts proces som giver borgere, poli-
tikere såvel som planlæggere mest mulig indsigt i baggrunden for de retningslinier som udformes 
gennem lokalplanen. Det vil sige, at udover de sædvanlige elementer indeholdt i en lokalplan, rummer 
denne lokalplan også punkterne ”byen i går”, ”byen i dag” og ”byen i morgen”1. De tre punkter skal, 
som navnene antyder, sikre forståelse for tilblivelsen af Agger, hvilke bygninger, områder, funktioner 
mv. der ønskes bevaret og hvorledes bevaringen sikres. 
 
 

 
Figur 1 – Luftfoto over Agger og Tåbel 

                                                 
1 Frit efter Holmgren & Svensson, Byarkitektur i kommunens planlægning, 1991 
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LÆSEVEJLEDNING 
 
Lokalplanen indeholder indledningsvist en redegørelse som beskriver hvorfor og hvordan lokalplaner 
udformes og på hvilket grundlag, samt baggrunden for, formålet med og indholdet af planen. Herefter 
redegøres for planens forhold til anden planlægning mv.  
 
Redegørelsen indeholder herudover de tre punkter ”byen i går”, ”byen i dag” og ”byen i morgen”.  
Afsnittet ”byen i går”, rummer et historisk rids af Aggers udvikling til nu. Afsnittet er skrevet af Gitte 
Jensen Sloth, Sydthy Egnshistorisk arkiv og illustreret med historiske såvel som nutidige fotos og 
kortbilag fra arkivet. Afsnittet giver et indblik i hvorledes byen og dens bygninger har udviklet sig 
gennem tiden. Dermed dannes en historisk referenceramme som giver bygningsejeren mulighed for 
bedre at forstå grundlaget for registreringerne. 
 
”byen i dag” er en registrering af de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer mm. Registreringen 
foregår ved SAVE-metoden, se ordlisten. Registreringen udmønter sig i et kortbilag som udviser be-
varingsværdige bygninger og bymiljøer i området. Den enkelte borger kan således herigennem finde 
sin ejendom og konstatere hvilken kategori af bevaringsværdi ejendommen befinder sig i. 
 
”byen i morgen” er et volumenkatalog der beskriver dels bevaringsværdige bygninger, hvor vægten er 
lagt på højremshuset dels bymiljøer, samt fastlægger, hvilke retningslinier lokalplanen bør indeholde 
for at sikre bevaringen af disse. Der gives eksempler på og anbefalinger til, hvordan man kan bygge 
om og til, eller skifte bygningsdele ud, uden at kompromittere den bevaringsværdige bygning eller 
bymiljø.  
Konkret indeholder volumenkataloget stilblade for højremshuse og grundmurede huse, og en generel 
bevaringsvejledning. 
 
Afslutningsvist kommer lokalplanens bestemmelser, her fremgår de specifikke paragraffer som rum-
mer bestemmelserne for den enkelte bydel og ejendom. Bestemmelserne er bygget op med baggrund i 
delområderne. Således findes der et særskilt afsnit med bestemmelser for hvert delområde.  
 

 
Figur 2 – Stemningsbillede fra Agger bymidte 
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HVAD ER EN LOKALPLAN 
 
En lokalplan fastlægger, hvordan et område skal kunne anvendes. Lokalplaner indgår i et planlæg-
ningsmæssigt hierarki bestående af: landsplan, regionplan (plan for et amt), kommuneplan, lokalplan. 
 
Planloven (lov nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning med senere ændringer) bestemmer, at der 
for hvert amt skal foreligge en regionplan, og at der for hver kommune skal foreligge en kommune-
plan. Regionplaner og kommuneplaner beskriver, hvorledes amtet eller kommunen ønsker den fremti-
dige udvikling indenfor amtet eller kommunen. Regionplaner og kommuneplaner er overordnede pla-
ner, der ikke fastlægger detaljerede bestemmelser for de enkelte ejendomme. De detaljerede bestem-
melser for hvordan et område skal kunne benyttes, fastlægges i en lokalplan, der er bindende for bor-
gerne (ejere, lejere og brugere). En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen eller regionplanen. 
 
Når der udarbejdes en lokalplan for et område, sker det på baggrund af ønsker om ændringer i det på-
gældende område, ændringer, der er så væsentlige, at disse må berøre det bestående miljø i en sådan 
grad, at naboer og øvrige interesserede skal have mulighed for at bedømme ændringerne og konse-
kvenserne heraf på forhånd, og måske – afledt heraf - gøre indsigelser eller komme med ændringsfor-
slag til lokalplanen. 
 
En lokalplan skal udarbejdes, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedriv-
ninger af bebyggelse, større udstykninger/byggemodninger samt byfornyelsesarbejder. Der skal også 
udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det er 
Byrådet, der afgør om et projekt kræver at der skal udarbejdes en lokalplan (lokalplanpligt). Byrådet 
kan også beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for at “rydde op” i den eksisterende planlægning 
eller “modernisere” gamle planer. Der er tillige mulighed for at udarbejde en lokalplan, der skal sikre, 
at et bestemt kulturmiljø i videst muligt omfang bevares (bevarende lokalplanlægning). 
 
En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I redegørelsen beskrives planens ind-
hold i tekst og illustrationer samt planens forhold til anden planlægning. Bestemmelserne er lokalpla-
nens “lovdel” og er bindende for grundejere, lejere og brugere, hvis der skal ske ændringer af arealer 
og bygninger indenfor det område som lokalplanen omfatter. 
 
Byrådet kan fastsætte bestemmelser for et område om: 

• anvendelse     • bebyggelsens udseende og valg af materialer 
• udstykning    • bevaring af bygninger og beplantninger 
• fælles anlæg    • bebyggelsens placering og udformning 

 • veje, parkering og stiforhold 
 

Når et lokalplanforslag er vedtaget af Byrådet fremlægges forslaget til offentlig høring i mindst 8 
uger. Det betyder, at alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller komme med 
ændringsforslag til lokalplanforslaget indenfor de 8 uger. Efter høringsperioden kan Byrådet vedtage 
lokalplanen endeligt, herunder kan Byrådet beslutte at ændre planen for at imødekomme ændringsfor-
slag og indsigelser. 
 
Den endeligt vedtagne lokalplan tinglyses på de berørte ejendomme. En lokalplan medfører ikke no-
gen pligt til at etablere de bygninger og anlæg som lokalplanen beskriver, men hvis man ønsker at 
foretage ændringer af bestående forhold, skal disse ændringer følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil 
lovlige forhold kan fortsat bestå uændret. 
 
Byrådet har mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er 
i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra planen kan kun ske ved at udarbejde en ny 
lokalplan, der således vil afløse den gamle. 
 
Lokalplanen er udarbejdet af Thisted Kommune i samarbejde med Landinspektør Søren Lange ApS, 
Aalborg 
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ORDLISTE 
PLANLOVEN 
Planloven, der er fra 2004, indeholder lovgrundlaget for al fysisk planlægning i Danmark. Planloven 
omfatter således den planlægning, der varetages såvel af staten (Miljøministeriet) som af amter og 
kommuner. Ved planlovens ikrafttræden blev kommuneplanloven, lands- og regionplanloven, by- og 
landzoneloven og flere andre love ophævet. 
 
BY- OG LANDZONE og SOMMERHUSOMRÅDER 
Hele landet er opdelt i landzone, byzone og sommerhusområde. Byzone er et areal, hvor der er by eller 
hvor der i fremtiden skal bygges by. Sommerhusområde er sommerhusområder eller arealer hvor der i 
fremtiden skal bygges sommerhuse. Nye byzoner og sommerhusområder udlægges når en lokalplan 
bestemmer det. Landzone er alle områder, der ikke er byzone eller sommerhusområde. By- og landzo-
neloven trådte i kraft den 1. januar 1970. Loven er nu ophævet og zonebestemmelserne findes nu i 
planloven. 
 
BYPLANVEDTÆGT 
Byplanvedtægter svarer til lokalplaner. Med vedtagelsen af kommuneplanloven i 1977 udarbejdes der 
ikke længere byplanvedtægter, men en byplanvedtægt er fortsat gældende indtil den ophæves af en 
lokalplan. 
 
ÅBEN/LAV BEBYGGELSE 
Boligbebyggelse på grunde der er mindst 700 m². Bebyggelsen er oftest individuel, altså de enkelte 
huse er forskellige. Husene er opført i ét plan, eventuelt med udnyttet tagetage. Højden er max. 8,5 m. 
Parcelhuse er et ofte anvendt udtryk for det samme. 
 
TÆT/LAV BEBYGGELSE 
Boligbebyggelse på små grunde. Bebyggelsen er oftest ensartet gennem hele bebyggelsen. Husene er 
opført i ét plan, eventuelt med udnyttet tagetage. Højden er max. 8,5 m. Rækkehuse, kædehuse, klyn-
gehuse, gruppehuse er ofte anvendte udtryk for det samme. 
 
BYGNINGSREGLEMENTERNE 
Der findes to bygningsreglementer: 
1. Bygningsreglement (BR-1995), der gælder for etagebyggeri, erhvervsbyggeri, herunder landbrugs-
byggeri og andre former for byggeri. 
2. Bygningsreglement for småhuse (BR-S-1998), der gælder for huse med én helårsbolig (fritliggende 
eller sammenbygget som rækkehus.mv.), sommerhuse samt carporte og garager der er opført i til-
knytning enfamiliehuse eller sommerhuse. 
 
BEBYGGELSESPROCENT 
Det samlede etageareals procentvise andel af grundens areal. De nærmere beregningsregler findes i 
bygningsreglementerne. 
 
LANDZONETILLADELSE 
Til nybyggeri, ændret anvendelse og udstykning i landzone kræves landzonetilladelse (ofte kaldet zo-
netilladelse). Lokalplaner for områder der skal forblive i landzone indeholder ofte bestemmelser, 
hvorefter der ikke kræves landzonetilladelse til byggeri og anlæg, der er beskrevet i lokalplanen. Efter 
1. september 2002 er det Byrådet der meddeler landzonetilladelser. 
 
BONUSVIRKNING 
Lokalplanen indeholder en "bonusvirkning", der betyder at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser 
jf. Planlovens § 35 stk.1, som er nødvendige for at gennemføre de af lokalplanen omfattede ombyg-
nings- og byggearbejder. 
 
SAVE 
Er en forkortelse for Survey of Architectual Values in the Enviroment, som kan oversættes til kort-
lægning af arkitektoniske værdier for bygninger og bymiljøer. SAVE-registreringen er en systematisk 
observationsmetode, hvor husene kortlægges med hensyn til deres arkitektoniske-, kulturhistoriske- 
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og miljømæssige værdier, vedligeholdelsesstand og originalitet. SAVE-registreringen ser dermed bå-
de på det enkelte hus’ kvaliteter og på den sammenhæng, det er en del af. De enkelte huse tildeles på 
baggrund af registreringen en samlet bevaringsværdi, som er et udtryk for hvor bevaringsværdigt det 
enkelte hus er på en skala fra 1-9. Værdierne 1-3 tildeles huse med høj bevaringsværdi, værdierne 4-6 
tildeles huse med middel bevaringsværdi, mens værdierne 7-9 tildeles huse med lav bevaringsværdi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3 – Ældre fotos fra Agger 

Figur 4 – Agger anno 2006 
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LOKALPLAN NR. 3-12 
Bevarende lokalplan for Agger 
 
 
REDEGØRELSE 
 
Lokalplanområdets beliggenhed 
Lokalplan nr. 3-12 omfatter størstedelen af Agger by og Tåbel. Den nærmere afgrænsning og opde-
ling af området i delområder fremgår af figuren herunder. Områderne ligger både i byzone, landzone 
og sommerhusområde. 
 

 
Figur 5 – lokalplan 3-12, delområderne 1-6. Lokalplanlagte områder der ikke berøres er vist med grøn markering og 
litreret  

Lokalplanens baggrund og formål 
Lokalplan 3-12 er udarbejdet på baggrund af Thisted Kommunes ønske om at skabe et samlet tidssva-
rende administrationsgrundlag for Agger og omegn og samtidig efterkomme regionplanens registre-
ringer af bevaringsværdige landsbymiljøer ved at sikre bevaring gennem lokalplanlægning. Lokalpla-
nen skal således søge at fastholde og understøtte de særlige bygninger og miljøer som kendetegner 
Agger og området i øvrigt. Samtidig er det vigtigt at nytænkning og modernisering af bebyggelsen i 
området tillades, således at fortiden sikres på vilkår som tillader en nutidig og fremtidig udvikling. 
Lokalplanen er med andre ord en sikring af fortiden og planlægning for fremtiden. 
 
Lokalplanens indhold 
Lokalplanen har som nævnt til formål at sikre de kulturhistoriske værdier i Agger og herunder bevare 
det særegne bymiljø samt udpegede eksisterende bygninger. Herudover opdateres og sammenskrives 
den eksisterende planlægning, for således at skabe et enkelt og nutidigt administrationsgrundlag for 
området. 
Lokalplanområdet er, som vist ved figuren herover, opdelt i delområder. De udpegede bevaringsvær-
dige bygninger fremgår af kortbilagene med de enkelte delområder. Herudover rummer lokalplanen et 
volumenkatalog. Her findes stilblade for de specifikke bygningsstilarter, samt retningslinier for hvor-
ledes bevaringen ønskes såvel generelt som specifikt. De udpegede bevaringsværdige bymiljøer og 
særpræg samt retningsliner for hvorledes de ønskes bevaret beskrives ligeledes i volumenkataloget 
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Delområde 1 – Agger gamle bydel, området omkring Tåbel bro samt bebyggelse langs Krikvej 
Kulturhistoriskeværdier, karakteristiske bygninger og særlige kendetegn for Agger, Tåbel mv. bevares 
gennem bestemmelserne for delområde 1. Området ved Agger bymidte ligger i byzone og fastholdes i 
byzone, de øvrige dele af delområde 1 er i landzone og bibeholdes i landzone, se kort bilag 2-1. Om-
rådet er omfattet af lokalplan nr. 8, Agger by. Denne ophæves ved endelig vedtagelse af nærværende 
lokalplan. 
 
Retningslinier for delområde 1(rammeområderne 3.B.202, 3.C.204, 3.B.123 samt en lille del af 
3.B.196) 
Området udlægges til helårsbeboelse, butikker og liberalt erhverv (herunder supermarked, kiosk, kro 
mv.)  
 
Bebyggelse i området må opføres i 1,5 plan og max 8,5 m for centerområdet og max. 7,5 m. for den 
øvrige del i højden. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.  
 
Tage opføres med minimum 45 graders hældning, mindre tilbygninger, udhuse og lign. kan have en 
mindre taghældning (se nedenfor). Facader skal fremstå i blank mur i rødsten eller pudsede mursten. 
En generel bevarings vejledning og mere specifik vejledning for de enkelte stilarter blandt de beva-
ringsværdige huse kan læses i afsnittet ”Stilblade” i volumenkataloget sidst i redegørelsen. 
 
Garager og carporte kan opføres i indtil 50 m2 størrelse og skal have saddeltag ligeledes med mini-
mum 35 graders hældning. Garager og carporte skal så vidt muligt opføres i tilknytning til den eksi-
sterende bygning. Vinduer skal fremstå med rammer og karme af træ. 
 
Området kan ikke udstykkes yderligere. 
 
Bygninger registreret som særligt bevaringsværdige eller bevaringsværdige må ikke uden Thisted 
Kommunes forudgående tilladelse ændres for så vidt angår:  
 
• Etablering af nye vinduer 
• udskiftning af vinduer, tage og døre 
• ændring af farver på vinduer, døre eller facade 
• ændring af tagmateriale 
• etablering af kviste eller ovenlysvinduer i bygninger hvor disse ikke allerede findes 
• udvendig isolering af gavle 
• skiltning og opsætning af markiser 
• nedrivning 
 
Delområde 2 – De sorte Huse og flyverhallen (”Æ Flyw´hus”) 
Området indeholder De sorte Huse som er bevaret gennem lokalplan nr. 3-03. Denne ophæves og be-
stemmelserne videreføres i nærværende lokalplan. Herudover inddrages Flyverhallen i delområdet. 
Delområde 2 er hovedsageligt beliggende i byzone, dog er arealet med Flyvehallen i landzone og be-
liggende indenfor klitfredningslinien. Området føres i sin helhed i byzone gennem lokalplanen. 
 
Retningslinier for delområde 2 (rammeområde 3.O.213) 
Området udlægges i sin helhed til offentlige formål, hvor bygninger og området i øvrigt kan anvendes 
til kulturelle aktiviteter, såsom museum, udstillinger, samt til sådanne fællesaktiviteter for egnens be-
boere, der ikke strider mod planens formål. Flyverhallen kan benyttes til ovenstående formål eller mu-
ligvis som sydlig indgangsportal til en evt. kommende Nationalpark Thy. I forbindelse med etablering 
af faciliteter i Nationalpark regi, kan der forventes behov for bygningsmæssige udvidelser i og om-
kring Flyvehallen, ligesom der skal findes egnede parkeringsmuligheder. I tilfælde af Nationalparkre-
laterede udvidelsesønsker, vil der blive udarbejdet en særskilt lokalplan herfor. 
 
Der fastsættes bestemmelser om forbud mod nedrivning af eksisterende bebyggelse og til sikring af 
vedligeholdelsen af den eksisterende bebyggelse i dens nuværende udseende. Dog kan det tillades at 
anden tagbeklædning end listetækket tagpap kan udskiftes hertil. 
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Delområde 3 – Krik Vig Camping 
Delområde 3 indeholder Krik Vig Camping, der sikres mulighed for, at opføre 10 campinghytter langs 
med Kastet å og 5 hytter ved siden af eksisterende hytter.  Desuden sikres campingpladsen mulighed 
for at opføre en mindre driftsbygning/garage. Herudover lægges op til en senere lokalplanlægning for 
henholdsvis bestyrerbolig og minivandland. Campingpladsen er beliggende i landzone og Delområde 
3 tildeles således bonusvirkning gennem lokalplanen. 
 
Retningslinier for delområde 3 (rammeområde 3.O.124) 
Området udlægges i sin helhed til campingformål. Lokalplanen fastlægger, jf. bilag 2-3, byggefelter 
for en bestyrer bolig, et minivandland, 15 nye campinghytter og en mindre driftsbygning. Realiserin-
gen af henholdsvis minivandland og bestyrerbolig beror dog på udarbejdelsen af en mere specifik pro-
jektlokalplan. 
 
Indenfor de to på bilag 2-3 angivne byggefelter langs Kastet Å og i forlængelse af eksisterende cam-
pinghytter kan der placeres henholdsvis 10 og 5 campinghytter á max. 25 m2. Desuden kan der på 
angivne byggefelter opføres en mindre driftsbygning på max. 100 m2. 
 
Delområde 4 – Sommerhusområderne Agger Nord og Tåbel Hede 
Agger Nord henligger i dag som sommerhusområde og skal bibeholdes som sådan. Dog inddrages et 
mindre areal i den vestlige ende af området. Således overgår dette område fra landzone til sommer-
husområde idet området har fungeret som sådan de sidste 70 år og i øvrigt indgår i rammerne for mu-
lige sommerhusområder udlagt i 1983. Der er således kun tale om en praktisk mindre justering af de 
faktiske forhold. Hovedparten af sommerhusområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 1 af 1965. Den-
ne ophæves og der fastsættes i nærværende lokalplan nye og tidssvarende bestemmelser for sommer-
husområdet.  
 
Tåbel Hede henligger i dag i landzone. Området overføres gennem lokalplanen fra landzone til som-
merhusområde idet området har fungeret som sådan de seneste årtier og i øvrigt indgår i rammerne for 
mulige sommerhusområder udlagt i 1983. Tåbel Hede er delvist omfattet af byplanvedtægt af 30-11-
1972 som ophæves og der fastsættes i nærværende lokalplan nye og tidssvarende bestemmelser for 
sommerhusområdet. 
 
Retningslinier for sommerhusområderne (rammeområderne 3.S.200 og 3.S.53) 
Områderne kan anvendes til traditionelle sommerhusområder efter de retningslinier der er fastsat her-
om i Lov om planlægning. Der må ikke etableres nogen form for erhverv i sommerhusområderne. 
 
Der må ikke udstykkes grunde i området med en størrelse på under 1200 m2, dog kan Byrådet i særli-
ge tilfælde tillade, at grundstørrelsen nedsættes til 800 m2, når udstykning, ledningsanlæg og bebyg-
gelses placering finder sted efter en samlet af Byrådet godkendt plan. 
 
Den enkelte sommerhusgrund må kun indeholde ét sommerhus + én garage/carport (enkelt eller dob-
belt)/udhus/anneks. Der kan kun opføres bygninger i ét plan og i maks. 5,00 meters højde. Sommer-
huset skal være på mindst 60 m2 og maks. 125 m2 + overdækkede terrasser på 30 % af beboelsens 
størrelse, dog maks. 35 m2. Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelsesbygningen. Herudover 
kan opføres én garage/carport/udhus på maks. 50 m2. Gæstehuse, udhuse, garager mv. skal opføres i 
forbindelse med eller forbindes med hovedhuset ved mure, læskærme el. lign. på en sådan måde, at 
den samlede bebyggelse fremtræder som et hele. Dog kan grunde omgivet af afskærmende beplant-
ning undtages for dette krav. Beboelsesbygningen skal opføres før eller samtidig med evt. gara-
ge/carport/udhus. Placeringen af bebyggelse på den enkelte sommerhusgrund følger gældende regler 
herfor jf. bygningsreglementet for småhuse. 
 
Tage skal udføres med en hældning mellem 10-30 grader og i tagpap, tegl mv. holdt i mørke farver. 
Facader skal udføres i træ, som klinklagt bræddebeklædning, en-på-to bræddebeklædning, tækkespån, 
blokhusbrædder eller tilsvarende. Sommerhusene skal holdes i farver dannet af hvidt, sort eller jord-
farverne (okker, siena, umbra, oxyd-engelsk, lys eller mørk dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers 
blanding med hvidt, gråt eller sort. 
Mindre bygninger som fx fælles renovationsskjul, pumpestationer, postkasseanlæg o. lign. skal gives 
en udformning og en overfladebehandling, der svarer til områdets øvrige bebyggelse. 
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Den tidligere planlægning indeholder en række forskellige afstandskrav til bebyggelses placering i 
forhold til skel. Disse ønskes harmoniseret og erstattes i denne lokalplan med bygningsreglementets 
almindelige regler for skelafstande d.v.s. 5 m til skel for beboelser og 2,5 m til skel for udhuse. 
  
Parkering af campingvogne, både mv. må ikke foregå i området, med mindre disse er efterspændt en 
bil med nummerplade. Busser, lastbiler mv. må kun være i området i forbindelse med af og pålæsning 
og må således heller ikke parkeres i området. 
 
Der må ikke foretages skiltning i områderne, ud over den af trafikale hensyn nødvendige skiltning. 
 
Sommerhusområdet Agger Nord rummer enkelte bevaringsværdige bygninger, hvorfor der fastsættes 
bevarende bestemmelser herfor. Bygninger registreret som særligt bevaringsværdige eller bevarings-
værdige må således ikke uden Thisted Kommunes forudgående tilladelse ændres for så vidt angår:  
 
• Etablering af nye vinduer 
• udskiftning af vinduer, tage og døre 
• ændring af farver på vinduer, døre eller facade 
• ændring af tagmateriale 
• etablering af kviste eller ovenlysvinduer i bygninger hvor disse ikke allerede findes 
• udvendig isolering af gavle 
• skiltning og opsætning af markiser 
• nedrivning 
 
Delområde 5 – Sommerhusområdet Klitgryden 
Klitgryden er i dag i landzone, men føres med endelig vedtagelse af nærværende lokalplan i sommer-
husområde. Klitgryden repræsenterer en gammel form for sommerhusbebyggelse og er særegent, idet 
det omfatter 10 små sommerhuse, alle beliggende på én matrikel.  Området er ikke lokalplanlagt, men 
indarbejdes i nærværende lokalplan med tidssvarende bestemmelser. 
 
Retningslinier for klitgryden (rammeområde 3.S.199) 
Området skal bibeholdes som en enkelt matrikel og kan således ikke udstykkes yderligere. 
 
Området er fuldt udbygget, dog fastsættes bestemmelser for ny bebyggelse for at sikre en evt. genop-
førelse af sommerhusene sker med respekt for de øvrige huse i området. Husene må således maksi-
malt opføres i 35-50 m2 og i maksimalt 6,5 meters højde. Sommerhusene skal holdes i mørke grå og 
sorte nuancer, eller alternativt mørk trætjære. 
 
Delområde 6 – Agger by 
Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 8 af 1980. Denne ophæves ved den endelige vedtagelse af 
nærværende lokalplan og der fastsættes nye og tidssvarende bestemmelser for området. Området er 
beliggende i byzone og fastholdes i byzone. Der er tale om den østlige del af byen, der hovedsagelig 
består af parcelhusbebyggelse opført fra midten af 1960´erne og fremefter. 
 
Retningslinier for delområde 6 (rammeområde 3.B.196) 
Området kan anvendes til bebyggelse med helårsboliger. Bebyggelse må opføres i 1½ plan og byg-
ningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 og tagets hældning 
skal være mellem 25-45 grader.  
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Generelle retningslinier 
Kystinspektoratet anbefaler, for områder som ikke er sikret af diger eller højt terræn, at der for ny-
byggeri fastsættes en laveste sokkelkote på +1,81 m DVR90. DVR90 er det nye nulniveau fastlagt ud 
fra vandstandsmålinger i havne landet over. 1,81 DVR90 svarer til 1,88 DNN. Vandstanden vil nå 
eller overskride denne kote i gennemsnit én gang pr. 50 år. Opføres ny bebyggelse med denne sokkel-
kote vil en af forudsætningerne for, at kunne få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til lov om 
stormflod og stormfald være opfyldt. 
 
 
Eksisterende planlægning der ikke berøres 
I og omkring Agger er der allerede lokalplanlagte bydele, der ikke berøres af lokalplan 3-12, det dre-
jer sig om følgende: 
 
a) Lokalplan nr. 40: Boliger ved Rævlingevej. 
b) Lokalplan nr. 61: Boliger øst for Rævlingevej. 
c) Lokalplan nr. 50: Hotel Agger Tange. 
d) Lokalplan nr. 93: Hestehold syd for Vesterhavsvej. 
e) Lokalplan nr. 103: Agger Erhvervsområde syd for Lyngvej. 
f) Lokalplan nr. 3-05: Boligområde ved Fjordvej. 
g) Lokalplan nr. 3-07: Fodboldbanen Agger. 
h) Lokalplan nr. 3-10: Agger Havn og nærområder. 
i) Lokalplan nr. 3.11: Ferieboliger Agger Havn. 
 
Lokalplanområderne er med litrering vist på oversigtskortet side 8. 
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LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING 
 
Regionplanen 
Lokalplanområdet ligger indenfor regionplanens Kystzonegrænse. Da langt hovedparten af lokalplan-
området i forvejen er i byzone eller sommerhusområde, og samtidig overvejende fuldt udbygget, og 
der ikke åbnes mulighed for nybyggeri der i væsentligt omfang adskiller sig fra den eksisterende be-
byggelse er lokalplanen ikke i modstrid med regionplanens retningslinier for kystzonen. 
 
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Regionplan 2005, der er godkendt i Viborg amt 9. 
maj 2005. Jf. retningslinie 22 i regionplanen, skal de kulturhistoriske værdier indenfor udpegede sær-
ligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer og landsbyer så vidt muligt beskyttes. Aggers kystsikringsan-
læg, herunder kystinspektoratets ”De sorte Huse” m.m. er i regionplanen udpeget som beskyttelses-
værdige kulturmiljøer 
 
Kommuneplanen 
Kommuneplan 2007-2012 for det tidligere Sydthy Kommune, nu Thisted Kommune, har i rammebe-
stemmelserne fastlagt, at en samlet bevarende lokalplan for Agger skal udarbejdes og nærværende 
lokalplan er derved i overensstemmelse med kommuneplanen. Nogle af de rammeområder der indgår 
i lokalplanområdet opdateres, herunder inddrages to mindre områder ved Tåbel – områder der ikke 
tidligere har været kommuneplanlagt, hvorfor der sideløbende med lokalplan 3-12 er udfærdiget et 
kommuneplantillæg nr. 74.  
 
Miljøvurdering 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes miljøvur-
dering når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. Dog 
skal en sådan, jf. lovens § 3, stk. 2, såfremt planen ikke er omfattet af bilag 3 og 4, kun udarbejdes 
hvis planen må antages, at have væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan ”Agger” er ikke omfattet 
af lovens bilag 3 og 4 og som følge heraf skal lokalplanen screenes for at undersøge om en egentlig 
miljøvurdering er nødvendig. 
 
I henhold til lov om miljøvurdering er der således foretaget screening af lokalplan Agger, og truffet 
afgørelse om at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Planforslaget skøn-
nes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor miljøvurdering ikke gennemføres.  
 
Beslutningen om ikke at miljøvurdere tager udgangspunkt i, at lokalplanen rydder op i eksisterende 
planlægning og at den er af overvejende bevarende karakter, hvorfor planområdet kan forekomme 
relativt stort men de fysiske indvirkninger af planen er minimale. 
  
Naturbeskyttelse, fredningsforhold m.m. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Lokalplanområdet er flere steder omfat-
tet af strandbeskyttelseslinien. Lokal-
planen medfører dog ingen ændringer 
disse steder, hvorfor strandbeskyttelses-
linien ikke får betydning for denne lo-
kalplan. 
 
Å-byggelinie 
Omkring Kastet Å gælder naturbeskyt-
telseslovens å-byggelinie på 150 m. 
Byggelinien berører Krik Vig campings 
byggemuligheder som lokalplanen åbner 
muligheder for. Der skal således gives 
særskilt dispensation til byggeri inden-
for byggelinien. 
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Beskyttede naturtyper 
Lokalplanområdet er omgivet 
af og delvist omfattet af reg-
lerne for beskyttede naturty-
per, såkaldte § 3-områder. 
Lokalplanen medfører dog 
ingen ændringer disse steder, 
hvorfor § 3-områderne ikke 
får betydning for denne lokal-
plan. 
 
Habitatområde m.m. 
Lokalplanområdet er belig-
gende i umiddelbar nærhed til 
fuglebeskyttelsesområde 23 – 
Agger tange og habitatområde 
H27 – Hvidbjerg å, Ove sø og 
Ørum sø. Lokalplanen får dog 
ingen indflydelse på disse om-
råder eftersom den er af over-
vejende bevarende karakter. 
Fuglebeskyttelsesområdet og habitatområdet får således ingen indflydelse på lokalplanen.  
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Spildevandsplan 
Lokalplanområdet er delvist beliggende indenfor kommunens spildevandsplan, således er Agger by 
spildevandskloakeret, mens regnvand nedsives, Tåbel Bro området langs Aggervej ligger udenfor klo-
akområdet, Sommerhusområdet ved Tåbel Hede og Krik Vig Camping er separatkloakeret, men hel-
årsboligerne langs Krikvej – fra Kastet Å mod øst ligger udenfor kloakområdet. 
 
Varmeplan 
Lokalplanområdet er individuelt opvarmet.  
 
Støjgrænser 
 
Vejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning. 
Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggende om-
råder. 

Arealanvendelse Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) 

 Mandag – fredag 
07.00 - 18.00 
Lørdag 
07.00 - 14.00 

Mandag – fredag 
18.00 - 22.00 
Lørdag 
14.00 - 22.00 
Søn- og helligdage 
07.00 - 22.00 

Alle dage 
22.00 - 07.00 
(Maksimalværdier om nat-
ten er anført i parantes) 
 

Erhvervs- og industriområ-
der 

70 70 70 

Erhvervs- og industri områ-
der med forbud mod gene-
rende virksomheder 

60 60 60 

Områder for blandet bolig- 
og erhversbebyggelse, 
centerområder (bykerner) 

55 45 40 

Etageboligområder 50 45 40 
Boligområder for åben og 
lav boligbebyggelse 

45 40 35 

Sommerhusområder, offent-
ligt tilgængelige rekreative 
områder og særlige natur-
områder 

40 35 35 (50) 

Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder. 
 
 
Jordforurening.  
Forurenede grunde udgør en trussel mod naturen og mod vores sundhed. En jordforurening kan give 
sundhedsrisiko i forbindelse med børns leg på området, i form af dårligt indeklima, forgiftning af 
grøntsager o.lign. En jordforurening kan også føre grundvandsforurening med sig og dermed være en 
trussel for vort drikkevand. 

Indenfor lokalområdet findes 2 kortlagte jordforureninger, hvoraf den ene nu er opryddet: 

Kortlægningsnr. Type Matr. nr.  Forureningstype/status

785-00165 V1 1 c Agger By, Agger* Benzinudsalg 

785-00163 (V2) 2 k Agger By Agger** Ér opryddet 

 

V1 betyder at der er kortlagt en jordforurening på det såkaldte vidensniveau 1. Det betyder, at Miljø-
center Århus har en viden om aktiviteter på arealet kan have været kilde til jordforurening. Denne vi-
den er af generel karakter og omfatter ca. 25 virksomhedstyper, hvor der ofte findes forurening. Inden 
der kan afgøres om der reelt er tale om en forurening på arealet, skal arealet undersøges nærmere. 
Årsagen til registreringen er at der på ejendommen tidligere har været benzinsalg. 
 
V2 betyder at der er kortlagt en jordforurening på såkaldt vidensniveau 2. Det betyder, at Miljøcenter 
Århus har sikre oplysninger om at ejendommen er forurenet. 
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Konsekvensen af at en ejendom er eller muligvis er forurenede er at ejendommen kun må overgå til 
anden anvendelse såsom boliger, børneinstitutioner, legeplads eller lignende efter tilladelse fra Miljø-
center Århus. Flytning af jord fra arealet skal forinden anmeldes til kommunen. 
 
Realisering af lokalplanen indebærer ikke nogen ændret anvendelse af området.  
 
Servitutter 
Lokalplanen fortrænger private servitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planens 
bestemmelser, efter planens endelige vedtagelse. 
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”BYEN I GÅR” - HISTORISK RIDS V. GITTE JENSEN SLOTH, SYDTHY 
EGNSHISTORISKE ARKIV 
 
Agger 
Navnet Agger begynder at optræde i 1300-tallet og kommer sig enten af det lokalt udtalte ”Aagher”, 
som betyder græsgang eller af den gennem tiden anvendte skrivemåde ”Aggir” afledt af det oldnordi-
ske ”Agi” som betyder urolighed, ufred eller fredsforstyrrelse. Begge dele forekommer sandsynligt. 
 
Sognet bestod oprindeligt af de små samfund og strakte sig fra Lodbjerg til lige syd for Thyborøn. Fra 
det 1600. århundrede og frem blev sognet dog mindre og rykkede gradvist mod øst. En skelsættende 
begivenhed for sognet var havets gennembrud ved den gamle Agger kanal i 1825, som medførte en 
markant ændring i forholdende for fiskeriet og dermed hele befolkningen. Den gamle kirke på Ag-
gerbjerg i vester Agger blev offer for havet i 1832, men blev genopført i Øster Agger hvor også en del 
gamle huse blev flyttet i ly for havet. Sognet består i dag kun af Øster Agger. 
 

Vandbygningsvæsnet etablerede sig omkring år 1900 sig i Agger for at sikre kysten med høfder, di-
ger- og dæmningsbyggerier af betydelig karakter. Endnu engang ændredes forholdene for fiskeriet og 
befolkningen, idet vandbygningsvæsnet førte flere og nye typer arbejdspladser med sig. Hidtil havde 
hoved erhvervet været fiskeri og en folketælling i 1890 viste 369 indbyggere, hvoraf kun 21 beskæfti-
gede sig ved andet erhverv end fiskeri. Folketælling i 1921 viser et indbygger tal på 414 og dermed en 
markant befolkningstilvækst, som i høj grad tilskrives vandbygningsvæsnet og dets ansatte. Blandt 
andet havde vandbygningsvæsnet 12 funktionærer og diverse håndværkere. De såkaldte ”børster”, 
arbejdsmænd som boede i skure ved arbejdspladsen, ses dog ikke i folketællingen, da disse ikke reg-
nedes som permanente beboere i området. Men nogle blev boende og etablerede sig i byen. 
 
Konsekvensen af høfdebyggeriet for fiskeriet var, at forstranden ændrede sig, og landingspladsen med 
fiskerhusene umiddelbart vest for byen blev ubrugelig. For en tid brugte man Vandbygningsvæsnets 
lossehavn på tangen, men efter 1926 tog man så Agger gamle havn, beliggende sydøst for byen, kal-
det ”Æ æwer”, i brug. I 1971 blev havnen flyttet øst for dæmningen til den nuværende Agger Havn, 
der anlagdes i forbindelse med etablering af færgefarten Agger Tange –Thyborøn. 
 
Også Aggers beboere var nødsaget til stadig at flytte mod øst for at undgå havet – ligeså kirken. 

Figur 6 – Gammelt oversigtskort udvisende Agger og områderne omkring. Kortet er fra ca. 1790 
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Den gamle kirke i Agger nævnes første gang i 1573. Op gennem 16- og 1700- årene lider kirken un-
der det barske klima og undergår flere større istandsættelser. men havets indrykning i landet er dog 
den største trussel, således lå kirken i 1695 ca. 1000 alen fra havet, hvorimod der kun er godt 100 alen 
65 år senere. Ved en stormflod i 1825 bortskylles banken hvorpå kirken er placeret, hvorved kister 
mv. kommer til syne, da også et hjørne af kirkegården bliver havets bytte.  Og der er nu kun 50 alen 
mellem havet og kirken. 
I 1831 erklæres kirken for ”uskikket ” til gudstjeneste. Sidste gudstjeneste afholdtes i kirken den 18. 
marts 1832, hvorefter kirken i 1834 solgtes til nedbrydning. 
 
Den nuværende Agger kirke blev første gang opført i 1838 i Øster Agger, langs vejen til Vestervig, 
som efterhånden blev bebygget på begge sider. Den nuværende Agger Kirke er dog ikke mere end 
knap 30 år gammel, idet bygningen fra 1838 måtte nedrives, grundet hussvamp. Den nuværende kir-
kebygning blev ved genopførelsen forsynet med et dåbsværrelse, hvorved kirkebygningen forlænge-
des med nogle få m. Denne forlængelse afspejler sig i facaden ved det mindre vindue længst mod ind-
gangspartiet mod vest. 
Nord for den vestlige del af Vesterhavsvej har byen bevaret sit oprindelige præg med spredt bebyg-
gelse på klitter, grønningen og et net af grusveje og stier.  (Se det specielle afsnit vedr. stierne i Ag-
ger). 
Bygningsmæssigt ses også rester af det helt gamle Agger, fornemst ved ”Fiskerhuset”, der i somme-
ren 2005 blev åbnet som museum.  
 
Vandbygningsvæsnet var som nævnt en stor arbejdsplads for Agger, og 1950’erne var arbejdsstyrken 
helt oppe omkring 150 mand, hvilket i en lang periode var med til at stabilisere Aggers indbyggertal 
på omkring 400. I 1993 var der dog kun 2 formænd tilbage i Agger, arbejdspladsen blev nedlagt og 
bygningerne - nu kaldet ”De sorte Huse” - blev af Kystdirektoratet udlejet til Thisted Kommune, der 
herefter genudlejede til Agger Bådelaug, hvis medlemmer i dag forestår vedligeholdelsen af husene 
og tilbyder kulturelle arrangementer med De sorte Huse som rammen omkring. 
 
Fiskeriet, det oprindelige erhverv i Agger, ebbede også lige så stille ud. I 1949 talte fiskerflåden 31 
søgående både, mod 25 i 1974, 8 i 1998 og kun 4 søgående både i dag. Til gengæld nåede 1970’ernes 
sommerhusudstykninger også til Agger hvor man udstykkede Nordre Hede til sommerhusbebyggelse 
og Agger ændrede status fra fiskerleje til turistområde. Der blev bygget to feriecentre, sommerbutik-
ker og restauranter er senere kommet til. Befolkningstallet er således på 2-3000 + dagsturister i som-
mer sæsonen og ca. 350 i vinter perioden. De mange turister vidner om interesse for Aggers natur-
skønne beliggenhed, givet ved nærhed til både fjord, hav og flere habitatområder (Natura 2000) 
 

 

Figur 7 – Disse to billeder viser udsigten fra Aalumvej mod Vesterhavsvej (syd), på begge fotos anes markante byg-
ninger som f.eks. badehotellet. Derimod er mange af de andre bygninger enten forsvundet, ombygget eller skjult bag 
nyere tilkomne bygninger. 
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Karakteristisk for Aggers bebyggelse er, at stort set alle huse ligger med tagryggen i øst-vestgående 
retning. Dette for at mindske vestenvindens påvirkning, ligesom husene i gammel tid opførtes med 
valm for at bygge i pagt med naturen. Den øst-vestgående retning forklarer også det parallelle vejløb i 
byen. Området Langs Helmevej er præget af forskelligartet byggestil, hvor især træhuse sammen med 
”De sorte Huse” præger dette område af byen. 
 
Udviklingen i Agger har medført, at der på mange huse og bygninger i byen er foretaget om- og til-
bygninger, men generelt er disse istandsættelser ikke af optimal karakter. Der er ofte anvendt et mate-
rialevalg som ikke harmonerer med de byggematerialer, som blev anvendt ved opførelsen. Der er en 
udbredt tendens til vandskuring og maling af de oprindelige røde blanke mure. Den originale tagbe-
lægning af cement, tagpap og strå er i udpræget grad erstattet af eternittag og de oprindelige sprosse-
inddelte vinduer er erstattet af uopdelte termoruder. Ligeledes præges Agger af en ukritisk opsætning 
af stakit langs matrikelskel ved huset, her kunne man blot nøjes med lækroge eller mindre markante 
stakitter, hvormed der åbnes op for landskabets karakter. Tilplantning med Rosa Ragusa, alm. Hyben, 
bør også styres og begrænses, således den åbne karakter mellem husene bevares/forstærkes. 
 
Krigstiden satte sit præg på de danske kyst knu-
depunkter og Agger er ingen undtagelse. Områ-
det rummer flere bunkers og landskabet er såle-
des mærket til vidne om Aggers gunstige belig-
genhed i forhold til havet og den dermed følgen-
de vigtige position for tyskerne.  
 
Figur 8 viser et gammelt tyskerkort med marke-
ring af de i Agger området opførte bunkers. 
 
 

Figur 8 – ”Tyskerkort” fra 2. verdenskrig 
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Tåbel 
Navnet Tåbel kommer af ”Tobbel” eller ”Tobbøl” og betyder udflyttergård og i de første folketællin-
ger er det da også gårde som kendetegner Tåbel.  
 
Tåbel udviklede sig i løbet af 1800-tallet fra at være et bondesamfund med mølle og farveri, til sidst i 
århundredet at være et samfund som indenfor et begrænset areal bestod af en landsby med også skole, 
købmand, urmager, frisør osv. Tåbel havde i 1890 197 indbyggere. I dag er kun få af Tåbels huse be-
boede. 
 

 
Tåbel er i dag først og fremmest kendetegnet ved Campingpladsen, som ligger smukt langs åen ud til 
Krikvej. Den gamle skole, Aggervej 21, ligger markant ved vejen i den tidligere landsby, hvor de fle-
ste af husene i dag er sommerboliger uden spor af de tidligere erhverv.

Figur 9 – Farveriet i det gamle Tåbel og møllen i baggrunden 
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”BYEN I DAG” - SAVE-REGISTRERING 
 
Som grundlag for udpegning af hhv. særligt bevaringsværdige og bevaringsværdige bygninger har 
Teknisk Forvaltning registreret bygningerne i Agger, og ud fra denne registrering udpeget de, der be-
sidder kvaliteter i bevaringsmæssige sammenhænge. Bevaringsgraden karakteriseres i et pointsystem, 
hvor der vurderes såvel på den arkitektoniske værdi, som på den kulturhistoriske værdi. Jo mere vel-
bevaret og jo større kulturhistorisk værdi, desto større generel bevaringsværdi, hvorfor de bedst beva-
rede bygninger eller bygninger, som har størst betydning for bybilledet som helhed, får kategorien 
”særligt bevaringsværdig”. Bygninger, der besidder fine kvaliteter og som understøtter de særligt be-
varingsværdige bygninger og som har betydning for bybilledet som helhed får betegnelsen ”beva-
ringsværdig”.  
 
For de udpegede huse gælder særlige retningslinier i forbindelse om udvendige ændringer, sådan at 
der herigennem sikres en bevaring af det miljø, som bygningerne i dag udgør en stor del af. 
 
Der skal gøres opmærksom på, at registreringen sker på den enkelt bys præmisser – det betyder at et 
hus, der bliver kategoriseret som særlig bevaringsværdig i Agger ikke nødvendigvis ville få samme 
karakter, hvis huset lå i f.eks. Ærøskøbing. Der er tale om en vurdering ud fra den stedlige tradition, 
ud fra byens karakter som helhed og på omfanget af bevaringsværdier 
 
Der henvises til lokalplankortene efter bestemmelsesdelen, hvoraf de forskellige bygningers betegnel-
se fremgår. 
 

 
Figur 10– Gammelt matrikelkort fra Agger år ca. 1860  
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”BYEN I MORGEN” - VOLUMENKATALOG 
Volumenkataloget rummer inspiration og vejledning til hvorledes typer af udpegede bygninger og 
bygningsmiljøer kan og bør vedligeholdes. Således er der i det følgende mulighed for, at læse om 
hvilke krav der stilles til en type ejendom gennem stilblade for dels højremshuse dels grundmurede 
huse, samt generelle retningslinier for bygningsbevaring. Ydermere er der, hvor det er muligt, inddra-
get historiske rids og oplysninger om udpegede bygninger og bygningsmiljøer.  
 
Volumenkataloget rummer også en nærmere beskrivelse af de karakteristiske Højremshuse i Agger. 
Afslutningsvist er listet kilder til billeder og litteratur til dem som ønsker at søge mere inspiration om 
emnet bygnings bevaring.  
 
 

 
Figur 11 – Gammelt matrikelkort fra Tåbel år ca. 1860 
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Bevaringsværdige bymiljøer og særpræg  
 
Landskabet i byen 
En stor del af Aggers særprægede og kendetegnende forblæste udseende kan tilskrives havet og de 
kraftige vinde som blæser ind over byen. Herudover understreges landskabet i byen af sparsomt an-
lagte haver og ganske små intimsfærer rundt om bygningerne. 

 
Dette er med til, at åbne op og trække landskabets karakter ind i mellem bygningerne. Hermed gives 
en følelse af umiddelbart sporadisk placerede huse i pagt med naturen, som understreger landskabet 
og den historie beliggenheden og befolkningen repræsenterer. Det gamle fotografi fra postkortet illu-
strerer det helt specielle udseende og den specielle stemning som til dels er bevaret jf. det nye foto. 
 
Netop den stemning og fornemmelse ønskes bevaret fremover ved at sikre en fortsat opretholdelse af 
de sparsomt anlagte grunde og bibeholde de små intimsfærer i tilknytning til hovedbygningen. Hegn, 
stakit, hække og lignende passer således ikke ind i det historiske bybillede, ligesom belægninger i om-
rådet generelt bør holdes i naturligt forekommende materialer. Eksempelvis bør indkørsler, parke-
ringspladser og lignende, henligge som grusvej eller blot som nøgen jord. 
 
Stierne i byen  
De åbne landskabstræk og nøgne arealer i mellem bygningerne har fordret endnu et særkende for by-
en, nemlig det eksisterende stisystem i Agger. Netop gangforbindelserne på kryds og tværs over klit-
arealerne mellem husene er et særkende for Agger. Som altid er den lige vej den korteste og mest di-
rekte. Husenes placering i lange øst-vest gående bånd har også medført at vejanlæg fortrinsvis går i 
øst-vestgående retning, mens der er færre veje på tværs af den øst-vestgående retning. 

Figur 12 – Gammelt foto fra Agger og nyt foto fra tilnærmelsesvist samme position. Det ses at Aggers 
åbne karakter er bibeholdt over årene. 
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Figur 13 – Trampede stier og gangforbindelser, vist med hvidt - et særkende for Agger. 

 
Ved hjælp af lokalhistorisk arkiv har vi skitseret stiforløbene i Agger som de er i dag og som de sik-
kert har været gennem måske århundreder. Men det er med trampede stier som med andre naturlige 
formationer – de ændrer sig efter behov. Den ene sti bliver afløst af en anden, og der opstår nye, sådan 
ligger stierne heller ikke entydigt placeret – de varierer lidt i placering, bredde, nedtrampethed osv. 
Som det fortælles fra lokalhistorisk arkiv var det mørkt at færdes i Agger selv et pænt stykke ind i 
60´erne, hvor der kun fandtes sparsom gadebelysning. Så var det godt at have visse pejlemærker på 
stisystemet som man kunne gå efter og dermed vide hvor man præcist befandt sig. Sådan var det bl.a. 
med det skarpe syd-vestlige hjørne på stakittet ved ingeniørens hus. 
I dag er flere af de gamle sti- og småveje blevet afspærret for kørende trafik. Det gælder således for 
bl.a. Vandværksvejs forbindelse til Toftevej og gennemkørsel ad Toftevej. Det er forståeligt at den 
kørende trafik ikke er velkommen, men den gående trafik på de gamle stier bør respekteres som en 
helt særlig kvalitet for Agger. Den åbne forbindelse mellem husene især i den gamle bydel er et smukt 
og særdeles bemærkelsesværdigt kulturhistorisk træk for Agger, der i den grad fortjener opmærksom-
hed i bevaringsøjemed. Det er vigtigt at hus- og grundejere i området  – nye som gamle – er sig Ag-
gers særlige kvaliteter bevidst og fortsat er imødekommende for gående trafik på tværs af arealerne, 
også selvom det betyder at fremmede krydser ind over ens ejendom. Beskyttelsen af privatlivet behø-
ver ikke være lig med en bastant og egentligt ganske unaturlig afgrænsning langs matrikelgrænsen, 
men derimod i og omkring en naturlig nærhedssfære ved huset.  
 
Stierne fastholdes/udlægges med de forløb og den karakter de har i dag. 
  
De sorte Huse 
Delområde 2, se bilag 1, omfatter Kystinspektoratets gamle arbejdsplads hvor ”De sorte Huse”, Fly-
vehallen og andre af de gamle bygninger forefindes. Området er samlet registreret som bevaringsvær-
digt og også de enkelte bygninger i området er udpeget som særligt bevaringsværdige. Der er tidligere 
udarbejdet en bevarende lokalplan for De sorte Huse, hvori området beskrives kort. Den omtalte lo-
kalplan 3-03 ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan, hvorfor den korte men rammende 
beskrivelse er gengivet i det følgende. 
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”Agger arbejdsplads er formentlig oprettet i tidsrummet 1897 - 1899, og er dermed en af Kystinspek-
toratets ældste pladser. Baggrunden for oprettelsen var, at en kommissionsrapport i 1897 anbefalede 
sikring af Agger Tange og især området ud for Flade Sø. Dermed startede høfdebyggeriet og Krik Bro 
blev etableret. Vedtagelsen af "Thyborønloven" i 1946 medførte øget aktivitet med bygning af sikker-
hedsdæmninger, diger, arbejdshavn ("Nyhavn") m.m. Omkring 1950 var der ansat ca. 150 mand i Ag-
ger, hvilket er det højeste antal, der har været ansat. Arbejdspladsen afvikledes helt i 1990-erne. 
 

De fleste huse indenfor lokalplanens område må antages at stamme fra etableringen af arbejdspladsen 
og må dermed være omkring hundrede år gamle. Husene er dog vedligeholdte og er dermed generelt i 
rimelig stand. Husene fremtræder med en stor grad af ensartethed, både arkitektonisk og med hensyn 
til materialevalg. Husene fremtræder stort set originalt. Der er foretaget tilbygninger, men tilbygnin-
gerne er foretaget i samme stil som de oprindelige bygninger. Husenes ydervægge er sortmale-
de/sorttjærede brædder. Tagbeklædningen er eternit. Porte, døre og vinduer, sternbrædder, vindskeder 
og hjørnestolper er hvidmalede.” 
 
Klitgryden 
Klitgryden består af 10 sommerhuse beliggende på samme matrikel i Agger, ejet af I/S Klitgryden 
Området er sandsynligvis blevet til, sådan som det tager sig ud i dag slutningen af 1940´erne, hvor 
arealet kan være blevet ”til overs” efter de store digebyggerier i Agger. Ældste bebyggelse er fra 
1947, nyeste fra 2000, hvor der i sidstnævnte tilfælde er tale om udskiftning. 
 
Allerede i 1930´erne blev det attraktivt for byboerer længere inde i landet at have sommerhus i Agger. 
De fleste af disse etableredes på et areal, som man lejede af Vandbygningsvæsenet på betingelse af, at 
skulle der bygges diger eller anden kystbeskyttelse, skulle huset fjernes eller flyttes til en ny place-
ring. Der er således vidnesbyrd om, at sommerhuse er flyttet 2 – 3 gange indenfor perioden 1935 – 
1980. 
 
Delområde 3 rummer sommerhusområdet”Klitgyden”. Området er samlet udpeget som bevaringsvær-
digt og sommerhusene i området er enkeltvist udpeget som særligt bevaringsværdigt. Området og hu-
sene ønskes bevaret som en helhed fremover og der er derfor udarbejdet særskilte bestemmelser for 
netop dette område, delområde 3, se bilag 2-3. 

Figur 14 – Billedet er oprindeligt fra www.desortehuse.dk 
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HØJREMSHUSE I AGGER 
af Charlotte Boje Hilligsø Andersen, Museet for Thy og Vester Han Herred. 
 

 
Det fredede fiskerhus i Agger er det bedst bevarede eksempel på et højremshus. Det blev  
formentlig bygget i 1749 og siden flyttet fra Vester Agger. Huset står stort set uforandret i sin indretning. 
 
HØJREMSHUSENE I AGGER. 
I Aggers ældste bydel findes stadigvæk en række huse, der går underbetegnelsen ”Højremshuse”. 
Højremshuset er en specialitet for området, hvorfor hustypen fortjener ekstra opmærksomhed i for-
bindelse med den bevarende lokalplan. 
 
Højremshuset er egnstypisk for det nordvestlige Jylland og har rødder tilbage i oldtiden. Hustypen 
blev anvendt helt op i 1800-tallet, og der er stadig bevaret enkelte eksempler i Thy. Det karakteristi-
ske for højremshuset er, at det tagbærende tømmer står inde i huset, mens de lave ydervægge ikke har 
tagbærende funktion. Hermed er hovedtømmeret beskyttet mod vejr og vind.  
De bevarede højremshuse, grundplaner fra nedrevne huse og arkæologisk undersøgte rester af lignen-
de huse viser, at der var gennemgående fællestræk i husenes konstruktion, byggemateriale og indret-
ning. 
Forklaringen på typens udvikling og den lange tradition for byggeri af denne type ligger først og 
fremmest i, at man havde forholdsvis begrænset adgang til bygningstømmer. Store dele af Thy var 
intensivt udnyttet landbrugsland, og desuden havde sandflugten lagt den vestlige del af Thy øde. Der-
for voksede ganske få træer i Thy fra engang i oldtiden til midt i 1800-tallet, hvor man havde held 
med at anlægge plantager i de sandflugtsplagede områder. Husene blev af den grund først og frem-
mest opført af tørv, sten og ler, og tømmer blev kun brugt som skelet i bygningerne. 
Vi ved fra Agger, at flere huse blev flyttet, efterhånden som havet rykkede tættere på og i 1839 tog 
den middelalderlige sognekirke og kirkegården. Højremshusene var forholdsvis lette at pille ned, flyt-
te og genopføre et nyt sted, og materialerne til vægge og tag var forholdsvis let tilgængelige. 
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Principskitse over tømmeret i en højremskonstruktion. Selve højremmene er markeret  
med gråt, og det ses, hvordan der dannes tre langsgående ”rum” gennem huset. 

 
Udskuddene med de karakteristiske, lave ydervægge danner først og fremmest de langsgående yder-
mure, men der var ofte også udskud ved gavlene, så tømmeret var beskyttet. Desuden forøgedes hu-
sets areal med et par kvadratm, og en skrå tagflade på gavlen kunne også være mere stabil overfor 
vejret. Husene er som hovedregel orienteret med gavlene i øst og vest. 
Man ser ofte, at der på husenes sydside kun er udskud på en del af væggen. I den del af huset, hvor 
der var indrettet stue, er facaden med stuevinduer og indgangsdør således opført uden udskud og 
ydervæggen bygget direkte i højremmen. Herved opnås en højere ydervæg og muligheder for en dør 
og større vinduer, så man får mere lys ind i opholdsrummene. 
 

 
 

Grundplan over Maren Bolms hus i Agger, der blev nedrevet for flere år siden. Fra entreen eller 
forstuen kan man til venstre gå ind i vesterstuen med ølkammer bagest, til højre ind i dagligstu-
en med tilstødende alkover (to bygget ind i udskuddet og en ved siden af bageovnen). Daglig-
stuen er møbleret med bord og fast bænk. Derefter kommer man til køkken med ildsted og ba-
geovn. Husets østlige del er bryggers og udhus med plads til et par husdyr. Det fredede fisker-
hus i Agger er stort set identisk i indretningen, dog vender køkkenet mod nord, og der er kun én 
alkove i stuen. 
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Tværsnit gennem et højremshus. Det ses, hvordan der er  
indrettet alkove i det nordre udskud. I væggen i stuen ses døren  
til endnu en alkove, midt på væggen en bilæggerovn og ved siden  
af denne døren til køkkenet. I det søndre udskud ses en gavlvæg,  
fordi udskuddet først begynder her ved væggen ind til køkkenet. 
 

 
 

Alkovevæggen i Maren Bolms hus før nedrivningen. Mellem  
Alkove åbningerne hænger dejtruget på en krog. 

 
 
BYGGEMATERIALE 
Tømmerkonstruktionen inde i huset blev stillet på sten for at beskytte træet mod fugt. Der blev desu-
den lagt en stensyld under ydervæggene. Disse sten blev som regel lagt direkte på overfladen, så der 
var ingen egentlig sokkel eller fundament.  
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Stensyld under Maren Bolms hus i Agger. En fuldstændig tilsvarende syld blev frilagt under 
udgravningerne af Tvorup Skovhus, et skovløberhus, der blev bygget i 1817. Stenene er lagt di-
rekte på sandet og danner et fladt underlag for ydervægge og en skillevæg, der går på tværs af 
billedet. 

 
Som nævnt var det begrænset, hvad man havde af større tømmerstykker, og de blev brugt til de ind-
vendige, bærende konstruktioner. Derudover var der mulighed for at skaffe mindre tømmerstykker fra 
småtræer, strandingsgods og andet genbrugstømmer. Disse mindre stykker blev brugt til skråbånd og 
stivere og til lodrette stolper i ydervæggene, hvor mellemrummene blev udfyldt med forskelligt mate-
riale. Man har brugt forskellige natursten, fortrinsvis flade kridtsten, de såkaldte bleger, der forekom-
mer naturligt i undergrunden ved Thys vestkyst. Derudover er der brugt ler og soltørrede lersten, og 
tidligere brugtes også tørv, der havde en god isolerende effekt. Vægfladerne blev til tider både udven-
digt og indvendigt pudset eller klinet med ler for at opnå jævne flader. Taget var tækket af lyng, tørv, 
halm eller rør. 
 
 

 
 
Maren Bolms hus set fra øst. Her ses, hvordan der er brugt natursten som fyld 
mellem stolperne i ydervæggene. Huset er tækket med lyng, og der er lagt 
stave på for at holde det. Oppe ved mønningen er desuden bundet sten fast. 
 

Gulvene var i køkken og bryggers pigstensbelægninger, mens man i stuer og kamre kunne have træ-
gulve. Tidligere var lerstampede gulve også almindeligt udbredt. Under lergulvet kunne der være lagt 
et lag kridt for at holde fugten ude.  
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Det fredede fiskerhus i Agger. 
Det fredede fiskerhus i Agger blev formentlig bygget i 1749. Dette årstal står indskåret i skabslågen i 
køkkenet og betragtes som husets dåbsattest. Huset stod først i Vester Agger, men er siden flyttet en 
eller to gange, sidst i midten af 1800-tallet. Disse flytninger skyldes, at havet under stormene har gjort 
store indhug i kysten ved Agger. Bebyggelserne tæt ved kysten blev flyttet mod øst, bl.a. til Øster Ag-
ger, der nu udgør Agger By. Regnet fra den første opførelse er fiskerhuset det ældste i Agger. 
Huset er konstrueret, så det netop var let at pille ned. Tømmeret og stenene blev sammen med alt in-
ventar fragtet i vogne og på ryggen ind til den nye plads, hvor det blev genopført. Ved hver flytning 
håbede man på at være på sikker grund. 
Hustypen kaldes højremshus og har sine rødder tilbage i oldtiden. Højremshuse er treskibede bygnin-
ger, hvor to rækker stolper inde i huset er forbundet af langsgående højremme, der bærer taget. De 
bærende konstruktioner står dermed inde i huset og er beskyttet mod vejr og vind. Stolperne står på 
syldsten, der er lagt umiddelbart på jordoverfladen. Huse af denne type har store stråtækte tagflader, 
der bedst modstår kraftig blæst.  
 

 
 

Opmåling af det fredede fiskerhus i Agger ved Erik Einar Holms tegnestue. 
 
Højremmen deler huset op i tre langsgående rum. De yderste smalle rum kaldes udskud. De lave 
ydervægge er opført i bindingsværk med brug af dels teglsten og soltørrede lersten, dels uforarbejdede 
kridtsten og flint, som man bl.a. kan se i husets vestgavl. Stråtag, sten og ler til væggene er fra lokal-
området, mens det nok var lidt vanskeligere at få fat i tømmer.  
 

                        
 

Fra det nordre udskudsrum. Her ses,  En højremsstolpe ved en tværgående skillemur  
hvordan ydermuren er bygget af flint  i bryggerset. Her er opstillet en rygkurv. 
og kampesten, mens vestgavlen er af tegl. 
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Det er ikke udsædvanligt, at man har brugt strandingstømmer i husene. 
På husets sydside er der i den vestre ende ikke udskud, men her er ydervæggen højere, så der er plads 
til vinduer i stuerne. Herved kommer der mere lys ind i beboelsen i den ”pæne” ende af huset. 
 
I 1700- og 1800-tallets Agger var stort set alle huse bygget og indrettet på samme måde som Fisker-
huset. Fra indgangen i husets sydside kom man ind i forstuen. Herfra var der adgang til Vesterstuen, 
som ikke kunne opvarmes; stuen blev kun brugt, når der var gæster, og det var her man stillede ligki-
sten. Bag forstuen det såkaldte brød- og ølkammer, og nord for Vesterstuen et udskudsrum, man også 
brugte til opbevaring. Fra forstuen kom man ind i dagligstuen, hvor der var opstillet bænke og lang-
bord. Bag lågerne i nordvæggen var alkover, og i væggen var indbygget vægskab. Ved østvæggen var 
opstillet bilæggerovn med indfyring fra køkkenet.  
Fra dagligstuen var der adgang til en alkovestue og til køkkenet. Det står nu noget ombygget, men her 
var oprindeligt åbent ildsted og formentlig indfyringsåbning til bageovnen og som nævnt bilægger i 
dagligstuen. Fra køkkenet var der en dør til spisekammeret, der lå i udskuddet nord for dagligstuens 
alkover. Den østligste del af huset er nu indrettet som bryggers og badeværelse, men her var tidligere 
plads til får og høns samt et opbevaringsrum og et das. Fra bryggerset en bagdør i husets nordside. I 
nogle af de andre Agger-huse var der lade og større stald til husdyrene. 
 

                                           
 

Fotografi fra stuen i det fredede fiskerhus i Agger, som det ser ud i dag. Den skæve låge  
i det indbyggede skab menes at være ilanddrevet strandingsgods. Bag døren ses alkoven. 
 
 
 
 

Andre bevarede højremshuse i Agger  
Ifølge arkitekt maa Nanna Gad, som i 2005 har registreret højremshuse Nationalpark Thy-området. 
Fotografier ved Nanna Gad. 
 

  
Vesterhavsvej 3. Gule teglsten, pudset og hvidkalket mod nord og øst, stråtag.  
Udskud på nordsiden, delvis ændret indretning 

 

   
Vesterhavsvej 23, pudset og hvidkalket, nyere tag af metal.  
Delvis udskud på nordsiden 
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Aalumvej 5, pudset og gulkalket, stråtag. Udskud på nordsiden 
 

 

   
Aalumvej 16, pudset og rødkalket, stråtag.  
Udskud mod nord. Indre stærkt ombygget 

 
Fiskerhuset fra Agger på Frilandsmuseet 
På Frilandsmuseet finder man et fiskerhus fra Agger. Det blev flyttet fra Agger og genopbygget ved 
Sorgenfri, klar til gæster i 1925. Her bruges det til formidling af dels hustypen, som kendes tilbage til 
oldtiden dels fiskerlivet, som det blev levet bl.a. i Agger.  
Dette hus opført efter det ovenfor skitserede højremsprincip og af de omtalte materialer. Men fisker-
huset på Frilandsmuseet adskiller sig fra de ovenfor omtalte ved at det er længere. Beboelsesdelen er 
forlænget mod øst med en egentlig stald- og ladebygning.  
 

 
  

Tegning og grundplan af fiskerhuset fra Agger på Frilandsmuseet.  
Det ses, hvordan husets indretning i store træk er identisk med  
Maren Bolms hus, bortset fra at dette hus er længere; i den østlige  
ende er lo, stald og lade. 

 

 
 
Fiskerhuset fra Agger var det første hus, der blev opført på Frilandsmuseet.  
Her er den oprindelige indretning genskabt. 
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STILBLADE AGGER 
af arkitekt maa. Erik Iversen 
 

 
 
Den ældste del af Agger 
Bebyggelsesmønstret i den ældste del af Agger og 
de to dominerende hustyper, højremshuset og det 
grundmurede længehus, afspejler et unikt samspil 
mellem natur og bebyggelse. 
 
Bebyggelsesmønstret 
En-længede bygninger opstillet i øst-vest vendte rækker er det enkle mønster. I praksis skabte bygnin-
gerne læ for hinanden, i arkitektonisk henseende skabte det orden og homogenitet, og visuelt blev det 
identitetsskabende. 
 
Sandet og blæsten tillod græs, marehalm 
og få buske; men sjældent køkkenhaver 
og aldrig prydhaver.  Et par pæle med en 
tørresnor og et udhus tæt på hovedbyg-
ningen markerede det private udeareal. 
De øvrige arealer var overladt til natu-
rens ”tæppe” af græs, marehalm og hy-
benbuske mellem husene, et smukt forenklende og ”sammenbindende” træk. 
 

Anbefalinger 
Mindre udhuse placeret tæt på hovedbygningen og 
begrænsede befæstede arealer samme sted vil ikke 
bryde bebyggelsesmønster, det vil derimod nord-syd 
vendte længehuse, huse med vinkel-længer, og større 
befæstede arealer. 
Opstilling af hegn og stakitter i matriklernes skel er 
fremmede for bebyggelsens udtryk. Den ”vilde” na-
tur mellem husene og de tilhørende offentligt ned-
trampede stier er vigtige elementer i bebyggelses-
mønstret. 
 

Højremshuset 
Højremshuset er en nordisk hustype fra middelalderen. I 1600-tallet blev den afløst af bin-
dingsværkhuset, undtagen i egne med et barskt vejrlig, som i Thy og i særdeleshed i Agger.  
Det store stråtækte tag og de lave facademure er husets særlige kendetegn. De udgjorde en solid kli-
maskærm, som fortløbende kunne repareres og udskiftes mens den bærende konstruktion inde i huset 
forblev intakt. Det organisk formede stråtag, der kunne være tungt og sort eller let og sølvagtigt af-
hængigt af vejrliget, gav sammen med de tykt kalkede udfyldningsvægge huset en både robust og raf-
fineret stoflighed.  

 
Anbefalinger 
Højremshuset er et originalt 
arkitektonisk klenodie, der er 
sårbart overfor ændringer; for-
søger man at modernisere hu-
sets ydre med større vinduer, 
forhøjede facader eller tag-
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kviste forringer man ikke blot arkitekturen,  man forstyrrer husets arkitektoniske ide. Derimod er det 
muligt at tilbageføre ombyggede højremshuse; hvor stråtaget, de små glugger, den ”bulede” kalkede 
facade, pigstenene er uomgængelige.  
 
Det grundmurede længehus 
Hustypen er en grundmuret videreudvik-
ling af bindingsværkhuset. Typen er base-
ret på rationelle og gennemprøvede byg-
gemetoder og enkle klassiske proportione-
ringsregler. Den aggerske udgave af læn-
gehuset er forenklet af hensyn til vejrliget, 
der findes ikke tagudhæng, tagkviste eller 
karnapper. Hustypen fremstår derfor i en 
præcis geometrisk form med værdige pro-
portioner og spartanske facadeeffekter.  
Den er opført i røde glatte teglsten, og det 
45 graders saddeltag er beklædt med fal-
sede cementtagsten.  De ældste huses få 
dekorative elementer, som taggesimser, gavlafslutninger og undtagelsesvist kraftigt buede murstik 
over vinduerne, kan relateres til Historicismen. En stilart der frit lånte motiver fra de historiske stilar-
ter, hvor ”låneriet” kunne udarte sig i det tøjlesløse; i Agger var ”lånene” præget af mådehold. De 
yngre huse har murede fortandede facade- og gavlgesimser, som er kendt blandt Bedre Byggeskikhu-
se. 

 
Facaderne er taktfast opdelt med 2-fagsvinduer og gavlene har symmetrisk placerede vinduer. Vindu-
ernes formater, størrelsesforholdet mellem facade og tagflade, og gesimsernes udformning følger de 
klassiske proportioneringsregler. 
 
Anbefalinger 
Ved de ældste huse er den røde facadeteglsten medtaget af vejrliget; en renovering af fugerne og op-
pudsning af facaden med en efterfølgende kalkning kan give facaden en flot stoflig virkning. Ved de 

yngre huse kan en renovering af fugerne anbefales.  
Cementtagstenene fremstår i en patineret grå farve, 
der flot matcher naturen. De yngste huse kunne have 
halvvalmet tag. 
Gesimser og skorstenspiber kunne være murede eller 
præfabrikerede og cementpudsede. 
Længehusene har ét gennemgående vinduesformat: 
2-fags sidehængte vinduer eller dannebrogsvinduer. 
De var af træ og hvidmalede. Plastic- og aluvinduer 

er fremmede for typen. Det aggerske længehus’ stramme arkitektur tillader ikke afvigende vindues-
formater, karnapper, tagkviste eller vinkeltilbygninger. Husene kan udbygges i længderetningen, når 
formsproget respekteres, mindre udhuse, der for eksempel er træbeklædte, kan hustypen også kapere. 
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VEJLEDNING OM BYGNINGSBEVARING 
 
Denne vejledning er udarbejdet i forbindelse med Thisted Kommunes lokalplan nr. 74, som omfatter 
ældre bevaringsværdige bebyggelser ved Doverodde. Imidlertid er de principper som omtales i vej-
ledningen af en så generel karakter, at de fint kan anvendes i andre bevaringsmæssige sammenhænge. 
Vedligeholdelse er nødvendig og ændringer er naturlige gennem en bygnings levetid. Betænksomt 
udført kan bygningens karakter og detaljering bevares, ligegyldigt udformet kan en ellers karakteri-
stisk bygning forfladiges.  
 
Vejledningen er udarbejdet som støtte og inspiration for en bygningsbevaring, bl.a. ved istandsættelse, 
vedligeholdelse eller ombygning af ældre huse, hvis oprindelige karakter ønskes bevaret og videre-
ført. I vejledningen findes endvidere en række illustrationer af hvorledes om- og tilbygning kan falde 
uheldigt og heldigt ud, disse kan anvendes som vejledende og inspirerende i forbindelse med udform-
ning af en ny bebyggelse eller større ombygningsarbejder. Vejledningen er ikke udtømmende og be-
svarer således ikke alle de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bygningsbevaring. I konkrete 
tilfælde henvises til faglig bistand samt tilgængelig litteratur om emnet. Der findes i nærværende lo-
kalplan et afsnit ”Hvis de vil vide mere” som rummer henvisninger til billeder og litteratur til brug for 
inspiration i forbindelse med bygnings bevaring. 
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Skorstenspiben udgør en væsentlig del af en traditionelt opført byg-
nings karakter og vil ofte være udført med dekorative elementer i 
form af udkragninger. 
 
Skorstenspiben kræver vedligeholdelse og i takt med fjernvarmens 
fremmarch, har mangen skorsten lidt den tort at blive overflødiggjort 
og nedtaget. Imidlertid hører skorstenen med i det fuldstændige bille-
de af det ældre hus og bør derfor ikke fjernes, også selvom den ikke 
længere er nødvendig. Endelig har mange skorstene vist sig anvende-
lige igen med den stigende interesse for brændeovne. Er det nødven-
digt at udskifte skorstenspiben, bør den nye pibe opføres med en iso-
leret kerne og udføres med en traditionel detaljering. 
 
Taget har sin karakter fra tagmaterialet (tegl- eller cementtagsten, 
tagpap eller strå) med detaljer afhængigt af materialet i form af af-
slutning ved tagryg, tagender (hel- eller halvvalme) og tagford (op-
skalkning). Ved tagudskiftning bør det være et hovedprincip at ud-
skifte med nye materialer, der svarer til det oprindelige tagmateriale. 
Herved udnyttes den eksisterende spærkonstruktion, tilpasninger til 
andre bygningsdele forenkles og en evt. opretning af spær bliver 
mindst mulig. 
 
Skal hele tagkonstruktionen udskiftes bør den oprindelige tagform 
bevares, bl.a. sådanne elementer som valme og tagfod/opskalkning. 
Der bør heller ikke udføres tagudhæng over gavle og facader, hvor 
dette ikke oprindeligt fandtes. Dels vil udhænget skjule evt. detaljer i 
overgangen mellem facade og tag (hovedgesims), dels vil et tagud-
hæng virke som en fremmed kalot ned over huset og vil formindske-
lysindfaldet gennem vinduerne. 
 
Vinduer med store glasflader kan undertiden virke skæmmende i tag-
fladen. Som hovedregel bør der i stedet etableres passende kviste, 
som både giver et smukkere udseende og også bedre plads i de på-
gældende loftsrum. 
 

Figur 16 - Tagkvist 

Figur 15 – Traditionelt for-
met skorstenspibe.  Gam-
mel (A) og ny udførelse (B) 

Figur 17 - Pultkvist 
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Tagrender og nedløb skal være tætte, renholdes og aflede tagvan-
det godt fra bygningen. Tagrender præger i kraft af sin placering 
bygningens udseende meget. Tagrender og nedløb i zink har en 
lang tradition som velegnet byggemateriale og kan meget enkelt og 
elegant tilpasses tagfodens forløb. Tagrender af plastmaterialer, der 
samles med fittings, giver et meget uelegant udseende. I øvrigt er 
plast et fremmed materiale i forbindelse med ældre huse, hvorfor 
man bør være tilbageholdende med anvendelsen af synlige elemen-
ter i plast. Plasttagrender udvider og trækker sig sammen afhængigt 
af temperaturen, hvilket kan medføre problemer omkring at holde 
samlingerne tætte. Det er en byggeteknisk og arkitektonisk utilrå-
delig løsning at indbygge tagrender i tagfoden. Dels giver denne 
løsning et dominerende tag, dels inviterer man gennem løsningen 
til svampe og råddannelser i en sådan konstruktion. 
 
Facader og gavle fremtræder som murværk, der enten fremstår 
”blank” (murstenene er ubehandlede), vandskurede (meget tyndt 
pudslag, som tillader stenenes konturer skinner igennem pudslaget) 
eller pudset (murstenene er fuldstændig overpudsede og murværket 
fremstår meget glat og ensartet). Blankt murværk kræver et mini-
mum af vedligeholdelse, hvis murarbejdet er udført korrekt fra star-
ten. Det kan være nødvendigt med efterfugning, hvis fugerne løs-
ner sig. Oftest vil endog meget medtaget murværk på denne måde 
igen kunne gives et smukt og også holdbart ydre. 
 
Vandskurede og pudsede facader efterbehandles ofte ved kalkning 
eller maling for at give bygningen en ønsket farve. Reparationer i 
vandskuring eller puds udføres bedst i ren kalkmørtel for at undgå 
senere revne-dannelser i overfladen. Ved valg af facade-maling 
skal man være opmærksom på, at der er betydelig forskel på, hvor 
meget fugt de forskellige malingstyper lader passere fra huset og 
ud i det fri. Denne diffusion er nødvendig, fordi damptrykket inde i 
huset skal kunne komme ud, og her er det ikke tilstrækkeligt at luf-
te ud. Fugtophobning i murværket vil give problemer med afskal-
lende maling, frostsprængninger i mursten og dårligt indeklima. 
 
Når man taler om forskellige malingstypers diffusionsåbenhed må-
les dette i en såkaldt pam-værdi. For kalks vedkommende er denne 
værdi 0,4, cementpulvermaling (Skalcem. o.lign.) 0,8 – 1,0, plast-
maling 2,0 – 5, alkydoliemaling 5,0 – 10 og silicatmaling ca. 0,4. 
Jo lavere værdi – desto større diffusionsåbenhed. Desuden er det 
nødvendigt at tage hensyn til, hvad der tidligere er anvendt til over-
fladebehandling for at undgå afskalning. Ønsker man at skifte 
f.eks. fra en plastmaling til kalk, vil en total afrensning af facaden 
være nødvendig for at opnå det bedste resultat. 
 
Blankt murværk bør aldrig overmales. Det vil for det første givet 
øget vedligeholdelse, og for det andet er det sjældent at de anvend-
te, gamle mursten egner sig til hverken overmaling eller pudsning 
uden forbehandling. Oftest er huset, der fremtræder i blankt mur-
værk, opført med en murtstenstype med en meget glat overflade 
eller glødehinde. Denne glødehinde er stenes yder-beskyttelse af 
stenenes mere porøse kerne. Hvis glødehinden fjernes, f.eks. ved 
sandblæsning, åbnes der direkte til stenes mere porøse indre, hvor-
ved fugtoptagelsen øges kraftigt med frostsprængninger som en 
uundgåelig følgevirkning. 

 

Figur 18 – Indbygget tag-
rende skjuler hovedgesimsen 

Figur 19 – Hovedgesims med 
”savsnit” 

Figur 20 – Hovedgesims, 
trukket i puds 
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Vinduer og døre er udskiftet i et stort omfang siden midten af 
1970`erne. Ofte blev de ældre, opspros-sede vinduestyper udskiftet 
med store termoruder, være ganske uden forståelse for vinduernes 
betydning for facadens, ja hele husets udseende. I dag har situatio-
nen ændret sig en del, og der ses heldigvis en stigende tendens til at 
vende tilbage til opsprossede vinduer. Der er mange måder at kom-
binere termoruder med opsprosning af vinduer og stort set alle vin-
dues fabrikker kører programmer med opsprossede vinduer. Imid-
lertid er en vinduesløsning, hvor man kan bevare de måske oprin-
delige opsprossede vinduer nummer et. I sådanne tilfælde kan man 
reparere og forsyne vinduerne med tætte forsatsruder evt. med ter-
mo-glas, hvilket vil give en optimal løsning såvel visuelt (inde som 
ude), bevaringsmæssigt som energimæssigt. 
 
Ved benyttelse af termoglas i sprossede vinduer er det nødvendigt 
at forøge sprossernes dimensioner for at få plads til den noget tyk-
kere termorude. Efterhånden har vinduesfabrikkerne fundet løsnin-
ger, så også termorudesprosserne er nede i acceptable bredder, men 
man bør under alle omstændigheder tage sig tid til at undersøge 
markedet for at finde de smukkest og bedst udformede vinduer og 
navnlig se på sprossernes dimensioner.  
 
Kan en oprindelig eller smuk ældre yderdør bevares gennem repa-
ration og opretning, vil det være nummer et. Imidlertid er der også 
på yderdørs-markedet et hav af produkter, som i mere eller mindre 
grad kan tilpasses det oprindelige dørhuls proportioner, for det er 
vigtig at hullet bestemmer dørens dimension og ikke, hvad der er 
standard fra dørfabrikken. Det nye element skal fremstilles med de 
oprindelige elementer og i tidssvarende materialer, som oftest træ. 
Dør og vinduespartier skal behandles og vedligeholdes med 
malings- eller træbeskyttelsesprodukter, tilpasset i farve og tekstur 
til den lokale tradition og tilpasset husets øvrige farveholdning. 

Vær opmærksom på, at gammelkendte malingstyper som linoliemaling og trætjære igen er kommet på 
markedet, som mere miljøvenlige alternativer til de traditionelle produkter. 
Fælles for dør- og vinduesudskiftninger er at man som hovedregel bør lægge sig så tæt op af de oprin-
delige døre og vinduer som muligt. Hvis ens hus er stærkt ombygget, kan det være en idé at opsøge 
lokalhistorisk arkiv, fordi der her befinder sig en masse fotodokumentarisk materiale som, i mange 
tilfælde, omfatter fotos af det pågældende hus, eller af huse, som ligner det pågældende hus meget og 
som man derfor kan bruge som inspirationskilde til bygningsmæssige ændringer, der underlægger sig 
husets karakter og derved forhøjer husets bevaringsværdi. 
 
 
 
 
 

 

Figur 21 – Traditionel slank 
sprosse til enkeltlagsglas 

 

Figur 22 – Nødvendig sprosse 
til termorude 

Figur 23 – Dør- og vinduesudskiftninger kan helt ændre bygningens 
facadeudtryk 
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Det oprindelige hus 
 
Et meget harmonisk hus, opført i traditionelle materialer. Huset er opdelt i fag, som vidner om dets 
slægtskab med bindingsværkshusene. 
 

 
 
Uheldig ombygning. 
 
Nye vinduer og døre er isat uden at følge husets rytme eller fag. Det store tagudhæng medfører, virker 
som en tung hat oven på huset. Af det oprindelige hus er der ikke meget tilbage. 
 

 
 
Rimelig istandsættelse. 
 
De nye flerrudede vinduer følger husets fagdeling, ligeledes kvistene som beskedent er sat i tagfladen. 
Hellere to små kviste end én stor. 
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Det oprindelige hus. 
 
Resultatet af et bevist produktudviklingsarbejde i 1920´erne (Bedre Byggeskik). Resultat et er et so-
lidt og velproportioneret hus. Grundformen mere kvadratisk end ved længehuse. Ofte høj kælder og 
udnyttet tagetage med kvist. Grundmurede (evt. pudsede) og med sadeltag (evt. hvalmtag) af tegl. 
 

 
 
Uheldig ombygning. 
 
Den oprindelige facaderytme er forrykket. De store nye helrudede vinduer virker dominerende. Sam-
tidig mangler originalens detaillerede snedkerarbejde, der var et væsentligt led i bygningens formud-
tryk. Tilbygningen er ikke bygget i stil med det oprindelige hus, endsige forsøgt tilpasset dette. 
 

 
Rimelig ombygning. 
 
Nye traditionelle vinduer er isat. Udvidelsen af huset er sket i tagetagen ved små, ikke dominerende 
kviste i tagfladen. Husets rytme og harmoni er bibeholdt. 
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RETSVIRKNINGER 
 
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 
 
Fra tidspunktet for offentliggørelse af et lokalplanforslag og i tiden indtil forslaget vedtages endeligt, 
må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet 
af den endelige plan. 
 
Der gælder et forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen af de ejendomme, der 
omfattes af forslaget. 
 
En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske som før. 
 
De midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse den xx 2007 og indtil den ende-
ligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. 
 
De midlertidige retsvirkninger ophører dog altid senest et år efter forslagets offentliggørelse, d.v.s. 
den xx 2008 
 
Fristen for indsigelser og ændringsforslag udløber den xx 2007. Herefter kan Byrådet tillade, at en 
ejendom udnyttes som bestemt i lokalplanforslaget. 
 
Lokalplanens retsvirkninger 
 
Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom, der er 
omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmel-
ser. 
 
Vedtagelse af lokalplanen betyder ikke noget krav om etablering af de anlæg m.v., der er beskrevet i 
planen. Derimod må der ikke foretages dispositioner - hverken faktiske eller retlige - som strider mod 
bestemmelserne i lokalplanen (ifølge § 18 i planloven). 
 
Planen griber ikke ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske 
som før. 
 
Byrådetn kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke strider mod princip-
perne i planen. Drejer det sig om større ændringer, kræver dette en ny lokalplan. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (d.v.s. servitutter som giver ret til at kræve op-
retholdt en vis tilstand på en andens ejendom) vil af sig selv falde bort, hvis det ikke er muligt samti-
digt at opfylde bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter. 
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BESTEMMELSER  
 
INDLEDNING 
Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de af lokalplanen omfattede ejendomme. Be-
stemmelsesdelen indledes med formål og inddeling af planområdet i delområder, som vist på bilag 1 
ovenfor. Herefter fastsættes bestemmelser for de enkelte delområder og bygninger heri, som vist på de 
tilhørende bilag til de enkelte delområder.  
 
I henhold til planloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer), fast-
sættes følgende bestemmelser for de i §§ 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 og 8.1 nævnte områder i Agger - Tåbel 
 
1. Formål 
 
Lokalplanens formål er at sikre: 
 
1.1 at bevaringsværdig bebyggelse udpeges, 
 
1.2 at områdets bevaringsværdige bygninger om- og tilbygges i respekt for husets oprindelige 

stilart og kvaliteter, 
 
1.3 at områdets åbne, grønne og maritime landsbykarakter bevares 
 
1.4 at samle og modernisere utidssvarende planlægning og herved skabe et samlet administra- 
             tionsgrundlag, herunder fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser indenfor lokalplan 
             området. Dette gælder især for sommerhusområderne og de yngste dele af Agger. 
 
1.5 at foretage en justering af de eksisterende sommerhusområder i forhold til faktiske forhold. 
 
1.6 at lokalplanlægge for udvikling af Krik Vig Camping. 
 
 
2. Opdeling i delområder 
 
 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1-6 som vist på bilag 1. 
 
3. Delområde 1 
Agger gamle bydel, området omkring Tåbel bro samt bebyggelse langs Krikvej – (rammeområderne 
3.B.202, 3.C.204, 3.B.123 samt en lille del af 3.B.196) 
 
Område og zone status 
 
3.1 Matrikel oversigt 
 Delområde 1 er vist på bilag 1 og bilag 2-1a1, 2-1a2, 2-1b og 2-1c. 
  
 Delområdet omfatter følgende matrikel numre: 

21aq, 21ø, 21ad, 21æ, 21ba, 21aæ, 21aø, 21bc, 21ay, 21az, 21bd, 21dx, 21ep, 21dæ, 21bg, 
21av, 21ec, 21ac, 21ce, 21bb, 21ea, 21c, 21ax, 21fd, 21l, 21k, 21i, 21h, 21g, 21f, 21æ, 21es, 
21e, 21p, 21o, 21n, 21bf, 21al, 21s, 21t, 21q, 21r, 21u, 21v, 21af, 21x, 21au, 21an, 21ao, 
21ag, 21ah, 21ai, 21z, 21dø, 21ez, 16f, 16d, 16h, 16a, 8e, 8a, 19g, 17c, 18a, 17f, 5c, 5d, 9at, 
9c, 2ao, 2h, 7a, 6a, 4a, 3h, 3c, 16e, 1e, 1h, 1p, 1c, 1l, 1o, 21ak, 1a, 1m, 1n, 2ab, 2v, 2u, 2x, 
19c, 19d, 2ap, 19e, 2t, 19f, 19h, 19i, 19k, 2s, 2r, 2q, 2an, 2ae, 2ak, 2al, 2am, 2p, 19n, 2o, 2ad, 
19l, 2æ, 2n, 2ai, 2ac, 2aa, 2ø, 177, 18i, 176, 2z, 2y, 2c, 2i, 2k, 2af, 18f, 18d, 18n, 18e, 18ø, 
18c, 18s, 18g, 15g, 15f, 15o, 15i, 15d, 15m, 15c, 21fa, 7d, 15af, 15h, 7e, 21fc, 9e, 9g, 9h, 9f, 
7c, 15k, 15l, 15a, 15n, 15p, 15q, 15r, 15æ, 18l, 18m, 18o Agger By, Agger 
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og 1i, 1h, 1d, 14b, 15k, 15i, 15b, 16a, 18e, 18a, 17g, 16n, 19d, 2k, 17k, 17t, 17q, 17n, 17u, 
21d, 17p, 17m, 36b, 36a, 29a, 37, 29c, 29b, 35a, 20c, 20b, 20d, 20e, 15a, 22b, 22a, 15b, 13u 
Tåbel By, Tåbel 
og 20c, 20b, 20d, 20e, 15a, 22b, 22a Oksenbøl By, Vestervig samt ejendomme der efter den 
11. juli 2006 udstykkes herfra. 

 
3.2 Området ved Agger bymidte ligger i byzone og skal forblive i byzone. Den resterende del af 

delområde 1 er beliggende i landzone og bibeholdes i landzone. Den centrale del af bymidten 
har centerstatus, som ud over boliger også kan rumme butikker, liberalt erhverv o. lign., og 
den resterende del har boligstatus. 

 
Areal anvendelse 
 
3.3 Anvendelse 
•  Boliger, åben-lav og tæt-lav 
•  Butikker 
•  Liberalt erhverv 
•  Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning 
 
Udstykning 
 
3.4 Udstykning 

Der må ikke ske udstykning fra ejendomme, hvorpå der findes bygninger registreret som fre-
det eller bygninger med høj bevaringsværdi. Ejendomme beliggende indenfor strandbeskyt-
telseslinien, se figur i redegørelsen, må ikke udstykkes yderligere. 

 
3.5 Mindste grundstørrelse 
 Der må ikke ske udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning som danner nye 
 ejendomme med grundstørrelse på mindre end 800 m2. Dog kan ejendomme til tekniske an 
             læg udstykkes ned til anlæggets sokkelflade + 1 m hele vejen rundt herom. 
 
Bebyggelsens placering og omfang 
 
3.6 Bebyggelses procent 
 Der kan i delområde 1 udbygges til max. 25 % af grundstørrelsen, Byrådet kan dog i 
             særlige tilfælde dispensere herfor. 
 
3.7 Bygningshøjde og etageantal 
 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller 
 tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 
 m over gennemsnitlig terrænkote. Bebyggelse 
 i delområde 1 må højest opføres i 1,5 plan 
 med udnyttet tagetage. Indenfor centerområdet  
             må bebyggelse max. opføres i 8,5 m og i den 
 øvrige del af delområde max. 7,5 m. 
 
3.8 Placering af ny bebyggelse 

Ny bebyggelse skal orienteres med længderet-
ningen øst-vest. Sekundære Bygninger er dog 
undtaget herfor. Ny bebyggelse kan ikke pla-
ceres indenfor strandbeskyttelseslinien, se fi-
gur i redegørelsen 

 
3.9 I en afstand af 200 m fra digefod og mod øst, 
 som vist på bilag 2-1a, må der ikke opføres ny bebyggelse af nogen art, ligesom væsentlige 
             om- og tilbygninger så vidt muligt skal undgås. 

 

Figur 24 – Den del af delområde 1 der er 
udpeget som centerområde 
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Bebyggelsens udseende 
 
3.10 Ikke registrerede bygninger 
 Flere bygninger i delområde 1 er ikke registreret som bevaringsværdige. For disse huse inkl. 
 nyopførelse af huse, gælder følgende bestemmelser: 
 
3.10.1 Facader 
 Facader skal fremstå som blank mur i rødsten eller pudset. Delpartier (mindre end halvdelen 
 af facaden) kan udføres i andre materialer. 
 
3.10.2 Tag 
 Tage opføres med minimum 45 graders hældning og skal fremstå af matte tegl, cementtag- 
             sten, skifer, fibercementskifer, tagpap, eller tagpap på lister. Med matte menes en malet over 
             flade med et max glanstal på 20. Glaserede tagsten må ikke forekomme. 
 
3.10.3 Vinduer og døre 
 Vinduer skal fremstå med rammer og karme af træ. 
 
3.10.4 Farver 
 Bebyggelse skal holdes i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, siena, umbra, 
 oxyd-engelsk, lys eller mørk dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, 
 gråt eller sort 
 
3.10.5 Sekundære bygninger 
 Sekundære bygninger som fx carporte, udhuse, havehuse, redskabsskure og brændeskure skal 
 fremstå i samme materialer, farver mv., som er angivet under hovedbygningens bestemmelser 
 på den pågældende ejendom. Sådanne bygninger skal i øvrigt placeres i forbindelse med  ho- 

vedhuset eller skal være forbundet her med ved mure, læskærme el. lign. På en sådan måde, 
at den samlede bebyggelse fremtræder som et hele. Tagformen på sekundære bygninger i del- 

             område 1 skal være saddeltag, med en hældning på minimum 35 grader. 
 
3.11 Bevaringsværdig bebyggelse 

Bygninger registreret som særlig bevaringsværdig eller bevaringsværdig må ikke uden Thi-
sted kommunes forudgående tilladelse ændres for så vidt angår: 

  - etablering af nye vinduer 
  - udskiftning af vinduer, tage og døre 
  - ændring af farver på vinduer, døre eller facade 
  - ændring af tagmateriale 
  - etablering af kviste eller ovenlysvinduer i bygninger hvor disse ikke allerede findes 
  - udvendig isolering af gavle 
  - skiltning og opsætning af markiser 
  - nedrivning 
 Bevaringsværdige bygninger er vist på lokalplanens bilag 2-1a, 2-1b og 2-1c. 
 

Bygninger, der på kortbilag 2-1a – 2-1c er angivet som særligt bevaringsværdige må ikke 
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, hvorved bygningens ydre fremtræden ænd-
res, herunder ændret farvevalg uden Byrådets tilladelse. Tilladelse kan navnlig meddeles så-
fremt det skønnes, at ændringen medvirker til at bygningens oprindelige præg genskabes eller 
at bygningen udseende bringes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition jf. stil-
blade og vejledning. Almindelig vedligeholdelse, herunder maling i samme farve og nødven-
dig udskiftning af mindre bygningsdele kan foretages uden tilladelse, såfremt bygningens yd-
re fremtræden ikke ændres væsentligt.  

 
Bygninger, der på kortbilag 2-1a – 2-1c er angivet som bevaringsværdige må ikke nedrives, 
ombygges eller på anden måde ændres, hvorved bygningens ydre fremtræden ændres, herun-
der ændret farvevalg uden Byrådets tilladelse. Tilladelse kan navnlig meddeles såfremt det 
skønnes, at ændringen medvirker til at bygningens oprindelige præg genskabes eller at byg-
ningen udseende bringes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition jf. stilblade og 
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vejledning. Almindelig vedligeholdelse, herunder maling i samme farve og nødvendig ud-
skiftning af mindre bygningsdele kan foretages uden tilladelse, såfremt bygningens ydre 
fremtræden ikke ændres væsentligt. 
 
Bygninger der ikke er registreret som nævnt ovenfor må tilbygges, ombygges eller nedrives 
med henblik på nyopførelse under iagttagelse af lokalplanens bebyggelsesregulerende be-
stemmelser. De i ”Vejledning om bygningsbevaring” anførte retningslinier bør følges.  

 
3.12 Skiltning og reklamering må kun finde sted indenfor centerområdet og her kun efter særskilt 

tilladelse fra Byrådet i hvert enkelte tilfælde. Byrådet kan som udgangspunkt tillade, at der 
ved butikker og andre servicevirksomheder opsættes skilte med en højde på max. 0,4 m. og en 
bredde på max. 1 m. Fritstående skilte må ikke gives en totalhøjde, der overstiger 1,2 m. 

 
Ubebyggede arealer 
 
3.13 Terrænregulering og beplantning 
 Der må ikke på den enkelte ejendom foretages terrænreguleringer ud over i forbindelse med 
 om- og nybyggeri og etablering af tilbygninger og kun +- 50 cm.. Arealer må ikke beplantes 
 eller tilsås med  plænegræs, der må ikke anlægges blomsterbede og der må ikke etableres 
 hegn, ud over på et – til boligen naturligt tilhørende – mindre privat opholdsareal. 
 
3.14 Ubebyggede arealer skal friholdes fra anden belægning en den i området naturligt forekom- 
             mende, dog kan der på et mindre – til boligen naturligt tilhørende privat opholdsareal – eta- 
             bleres belægning som fliser o. lign. 
 
3.15 Oplagring 
 Oplagring må ikke ske udenfor bygninger, men kun i dertil indrettede gårdsarealer 
 
Veje, stier og parkering 
 
3.16 Delområdet vejforsynes af eksisterende anlagte private fælles veje tilsluttet offentlige veje 
 
3.17 Stier jf. stiplan skal respekteres og skal opretholdes, der må således ikke anlægges spærringer 
 el. foretages beplantninger, bebyggelser el. lign der spærrer for den hidtidige stiforbindelse 
 med mindre der samtidig sikres en ny og ligeså attraktiv stiforbindelse til afløsning 
 
3.18 For parkering er der krav om 2 p-pladser pr. åben-lav bolig og 1,5 p-plads pr. tæt-lav bolig. 
 
Tekniske anlæg 
 
3.19 Bebyggelse skal opvarmes individuelt. 
 
3.20 Kabler mv.  
 Ledninger, kabler mv. til telefoner, edb, tv osv., skal fremføres i jord. 
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4. Delområde 2 
De sorte Huse og Flyvehallen (”Æ Flyw´hus”) (rammeområde 3.O.213) 
 
Område og zone status 
 
4.1 Matrikel oversigt 
 Delområde 2 er vist på bilag 1 og bilag 2-2. 
 
 Delområdet omfatter følgende matrikel numre: 
 21eb, 23a Agger By, Agger samt ejendomme der efter den 11. juli 2006 udstykkes herfra. 
 
4.2 Delområde 2 ligger delvist i byzone. Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lo-

kalplan 3-12 føres hele delområde 2 i byzone. 
 
Areal anvendelse 
 
4.3 Anvendelse 
 Området må anvendes til offentlige formål, hvorved der gøres brug af eksisterende bygninger. 
 Bygningerne og området kan anvendes til kulturelle aktiviteter, så som museum, udstillinger, 
 samt til sådanne fællesaktiviteter for egnens beboere, der ikke strider mod planens formål. 
 Der kan indrettes serveringssteder (café eller lign.) dog skal Byrådets godkendelse indhentes i 
             hvert enkelt tilfælde. Området må ikke bruges til helårsbeboelse eller sommerhusbeboelse. 
             Der må ikke indenfor området etableres egentlige parkeringsarealer eller  parkeringspladser, 
            dog med undtagelser jf. nedenstående. 
 
 Der må som udgangspunkt ikke drives erhverv eller detailsalg fra området, dog med undta- 
             gelse af salg fra udstillinger, café-salg med et smalt vareudbud samt almindeligt kiosksalg.  
             Der må ikke indrettes anlæg til fast udendørs servering. Der må ikke anlægges terrasser, op 
             stilles blomsterkasser, udstillingsmontrer, permanente skulpturer eller lignende.  
 

Byrådet kan i særlige tilfælde tillade at der sker overnatning såfremt det kun finder sted i  
sommerhalvåret under beskedne forhold og i mindre grupper 

 
Udstykning 
 
4.4 Området som helhed kan sammenlægges matrikulært til én selvstændig ejendom. Der kan 
 ikke ske yderligere udstykning. 
 
Bebyggelsens placering og omfang 
 
4.5 Der må ikke opføres yderligere bebyggelse. 
 
4.6 Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller ændres, men skal bevares og 
 vedligeholdes, jf. nærmere § 4.8 
 
Bebyggelsens udseende 
 
4.7 Den nuværende ydre fremtræden af de eksisterende huse må ikke ændres, dvs. husene skal 
 fremtræde som sortmalede/sorttjærede træhuse med hvidmalede vinduer, døre, porte, 
 sternbrædder, vindskeder og hjørnestolper. Tagbeklædningen skal være grå bølgetagplader af 
 fibercement. Tagbeklædningen kan dog ændres til listepap. 
 
 Fremtidig overfladebehandling af bygninger der er tjærebehandlede skal ske med anvendelse 
 af sort tjære. 
 
 Der må ikke indenfor området opstilles solfangere, antenner eller lignende 
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Ubebyggede arealer 
 
4.8 Der må ikke på den enkelte ejendom foretages terrænreguleringer. Arealer må ikke beplantes 
 eller tilsås med plænegræs, der må ikke anlægges blomsterbede og der må ikke etableres 
 hegn. Der må ikke anbringes campingvogne eller telte.  
 
Veje, stier og parkering 
 
4.9 Delområdet vejforsynes af eksisterende anlagte private fælles veje tilsluttet offentlige veje. 
 
Tekniske anlæg 
 
4.10 Ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler eller jordledninger. 
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5. Delområde 3 
Krik Vig Camping (rammeområde 3.O.124) 
 
Område og zone status 
 
5.1 Matrikel oversigt 
 Delområde 3 er vist på bilag 1 og bilag 2-3 
 
 Delområdet omfatter følgende matrikel numre: 
 2i Tåbel By, Tåbel samt ejendomme der efter den 11. juli 2006 udstykkes herfra. 
 
5.2 Delområde 3 ligger i landzone og skal forblive i landzone. 
 
Areal anvendelse 
 
5.3 Offentligt område – campingplads, med mulighed for at opføre op til 15 campinghytter én 

driftsbygning samt udlæg af byggefelter til bestyrerbolig og minivandland. 
 
Udstykning 
 
5.4 Området må ikke udstykkes yderligere,. 
 
Bebyggelsens placering og omfang 
 
5.5 Bebyggelse til bestyrerbolig, minivandland, driftsbygning samt campinghytter må alene ske 

inden for de, på kortbilag 2-3 med tilhørende signaturforklaring, viste byggefelter. 
 
5.6 Inden for de på kortbilag 2-3 viste byggefelter for campinghytter, må der opføres op til 15 
 campinghytter med et etageareal på maksimalt 25 m2 eller i henhold til det til enhver tid 
 gældende campingreglementet. Der kan opføres 10 hytter langs med og i ly af Kastet Å og 5 
 hytter i forlængelse af de eksisterende hytter Hytterne må opføres i 1 plan og med en 
 bygningshøjde på maksimalt 5 m. 
 
5.7 Inden for et på kortbilag 2-3 vist byggefelt kan der opføres 1 driftsbygning i én etage og med 
 et etageareal på max. 100 m2. Bygningen må kun anvendes til campingpladsens drift, 
 herunder værksted og garage. 
 
5.8 Opførelsen af bestyrerbolig og minivandland kræver udarbejdelse af særskilt lokalplan. 
 
Bebyggelsens udseende  
 
5.13 Facader skal holdes i træ, og såfremt facader males skal der anvendes farver svarende til  far- 
             ver på eksisterende campinghytter. Alle facader skal fremstå ens i materiale- og farvevalg. 
 
5.14 Tage skal fremstå af tagpap, listepap eller lign.. 
 
5.15 Vinduer og døre skal fremstå med rammer og karme af træ, plastic, metal eller kombinationer 

heraf og skal fremstå i samme farver som facaderne. 
 
5.16 Bestemmelser for udseende af minivandland og bestyrerbolig fastsættes dog ved særskilt lo-

kalplan, jf. også 5.8 
 
Bonusvirkning 
  
5.17 Ved byggeri eller ændret anvendelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, 
 erstatter lokalplanen i medfør af § 36, stk. 1, nr. 5 i Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 
 2004 af lov om planlægning de nødvendige tilladelser efter § 35, stk. 1 i samme lov. Hvorfor 
 en landzonetilladelse anses for meddelt ved lokalplanens endelige vedtagelse. 





50 

6. Delområde 4 
Sommerhusområderne Agger Nord og Tåbel Hede (rammeområderne 3.S.200 og 3.S.53) 
 
Område og zone status 
 
6.1 Matrikel oversigt 
 Delområde 4 er vist på bilag 1 og bilag 2-4a1, 2-4a2 og 2-4b 
 
 Delområdet omfatter følgende matrikel numre: 
 12c, 21aa, 21at, 21ef, 21eg, 21bz, 1e, 21bh, 21er, 21bi, 1d, 1c, 21eh, 23s, 23t, 23r, 23f, 23q, 
 23k, 23i, 21bq, 21ei, 21dz, 21bæ, 21bp, 21bo, 21bn, 21bm, 21ek, 21bk, 21cc, 21ee, 21bl, 
 21cz, 21db, 21di, 21dk, 21cæ, 21dc, 21cø, 21da, 21dd, 21de, 21df, 21dl, 21dg, 21dm, 21dh, 
 21dn, 21dy, 21do, 21dp, 21dq, 21bv, 21bx, 21cb, 21ci, 21ch, 21eø, 21cg, 21et, 21eæ, 21br, 
 23h, 23g, 23u, 23a, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 21a, 21l, 21ff, 21fe, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 
 21eq, 21bt, 21bu, 21fb, 21el, 21ca, 21bø, 21by, 21am, 21dt, 21as, 21cx, 21cy, 42, 43, 46, 47, 
 51, 52,  53, 54, 55, 57, 56, 12x, 12g, 12m, 12h, 12n, 5x, 5e, 5n, 12u, 12c, 3d, 3q, 5f, 5q, 3r, 3i, 
 3k, 3s, 21ck, 21cl, 21cm, 21cn, 21co, 21cp, 21dr, 3u, 5v, 12v, 58, 50, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 
 12i, 12o, 12k, 12p, 12d, 12q, 12e, 12r, 5o, 5g, 5r, 5i, 5h, 5p, 3m, 3t, 3l, 3p, 3n, 21cq, 21cr, 
 21cs, 21ct, 14c, 14o, 14n, 14m, 14l, 14k, 14i, 14h, 14g, 14f, 14e, 14d, 9k, 14p, 60, 61, 62, 63, 
 64, 65, 66, 67, 68, 75a, 75b, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 12t, 12l, 12s, 12f, 5t, 5k, 5u, 5l, 5m, 5s, 3o, 
 108e, 21cu, 21cv, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108a, 108b, 108c, 108d, 149, 150, 139, 140, 141, 142, 143 
 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 131, 132, 133, 134, 127b, 127a, 128, 129, 127c, 
 126, 163b Agger By, Agger 
 

18r, 18q, 18p, 18o, 18n, 18m, 18l, 18t, 22aa, 2ab, 22ad, 22ac, 8, 22ae, 22af, 23g, 23m, 23n, 
23o, 23d, 23q, 23z, 23æ, 23l, 23ø, 23aa, 23ab, 23ac, 23ad, 23e, 23p, 23r, 2b, 2g, 2c, 2d, 2e, 
2f, 15h  Tåbel By, Tåbel samt ejendomme der efter den 11. juli 2006 udstykkes herfra. 

 
6.2 Delområde 4 er beliggende i sommerhusområde, med undtagelse af et mindre areal i den vest-

lige del af Agger Nord og del af arealet Tåbel Hede. Med endelig vedtagelse af nærværende 
lokalplan føres hele delområde 4 i sommerhusområde. 

 
Areal anvendelse 
 
6.3 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun bebos i 

tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum kun i kortvarige ferier, week-
ender og lignende. Dog har pensionister, når visse forudsætninger er opfyldt, ret til at benytte 
et sommerhus til helårsbeboelse, jf. planlovens § 41. 

 
 Der må ikke etableres nogen form for erhverv i området. 
 
Udstykning 
 
6.4 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1200 m2, dog med undtagelsen 

i § 6.5. 
 
6.5 Når udstykning, ledningsanlæg og bebyggelsens placering finder sted efter en samlet af 

Byrådet godkendt plan, kan Byrådet tillade at, grundstørrelsen nedsættes til 800 m2. 
 
Bebyggelsens omfang og placering 
 
6.6 På hver selvstændigt matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt beboelse. Derudover må 
 der opføres et gæstehus uden køkkenfaciliteter og et udhus, der evt. kan rumme carport eller 
 garage. Disse må dog ikke opføres med mindre der allerede er opført, eller senest samtidig 
 med opføres et sommerhus. 
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6.7 Gæstehus, udhus, garage, carport og andre sekundære bygninger skal være forbundet med 
 hovedhuset ved mure, læskærme el. lign. På en sådan måde, at den samlede bebyggelse 
 fremtræder som et hele. 
 
6.8 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 12,5. 
 
6.9 Sommerhuse kan kun opføres i 1 plan og med en maksimal bygningshøjde på 5 m, målt efter 
             reglerne i bygningsreglementet. 
 
6.10 Sommerhuset skal være på mindst 60 m2 og max. 125 m2 + overdækkede terrasser på 30 %  
             af beboelsens størrelse, dog max. 35 m2.  
 
6.11 Overdækkede terrasser skal opføres i forbindelse med beboelsesbygningen. 
 
6.12 Udhuse, Garager og andre sekundære bygninger må ikke overstige et samlet bebygget areal 
 på 50 m2. 
 
Bebyggelsens udseende 
 
6.13 Tage skal udføres med en hældning mellem 10-30 grader og i tagpap, tegl mv. holdt i mørke 
 afdæmpede farver og med en overflade svarende til en malet overflade med max. glanstal på 
 20. 
 
6.14 Facader skal udføres i træ, som klinklagt bræddebeklædning, en-på-to bræddebeklædning. 
 tækkespån, blokhusbrædder eller tilsvarende. 
 
6.15 Sommerhuse skal holdes i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, siena, umbra, 
 oxyd-engelsk, lys eller mørk dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, 
 gråt eller sort 
 
6.16 Garager, carporte, udhuse og andre sekundære bygninger skal udføres i samme materiale- og 
 farvevalg som sommerhuset. 
 
6.17 Bevaringsværdig bebyggelse 
 Bygninger registreret som særlig bevaringsværdig eller bevaringsværdig må ikke uden 

Thisted  kommunes forudgående tilladelse ændres for så vidt angår: 
  - etablering af nye vinduer 
  - udskiftning af vinduer, tage og døre 
  - ændring af farver på vinduer, døre eller facade 
  - ændring af tagmateriale 
  - etablering af kviste eller ovenlysvinduer i bygninger hvor disse ikke allerede findes 
  - udvendig isolering af gavle 
  - skiltning og opsætning af markiser 
  - nedrivning 
 Bevaringsværdige bygninger er vist på lokalplanens bilag 2-4a1, 2-4a2 og 2-4b. 
 

Bygninger, der på kortbilag 2-4a1, 2-4a2 og 2-4b er angivet som særligt bevaringsværdige må 
ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, hvorved bygningens ydre fremtræden 
ændres, herunder ændret farvevalg uden Byrådets tilladelse. Tilladelse kan navnlig meddeles 
såfremt det skønnes, at ændringen medvirker til at bygningens oprindelige præg genskabes el-
ler at bygningen udseende bringes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition jf. 
stilblade og vejledning. Almindelig vedligeholdelse, herunder maling i samme farve og nød-
vendig udskiftning af mindre bygningsdele kan foretages uden tilladelse, såfremt bygningens 
ydre fremtræden ikke ændres væsentligt.  

 
Bygninger, der på 2-4a1, 2-4a2 og 2-4b er angivet som bevaringsværdige må ikke nedrives, 
ombygges eller på anden måde ændres, hvorved bygningens ydre fremtræden ændres, herun-
der ændret farvevalg uden Byrådets tilladelse. Tilladelse kan navnlig meddeles såfremt det 
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skønnes, at ændringen medvirker til at bygningens oprindelige præg genskabes eller at byg-
ningen udseende bringes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition jf. stilblade og 
vejledning. Almindelig vedligeholdelse, herunder maling i samme farve og nødvendig ud-
skiftning af mindre bygningsdele kan foretages uden tilladelse, såfremt bygningens ydre 
fremtræden ikke ændres væsentligt. 
 
Bygninger der ikke er registreret som nævnt ovenfor må tilbygges, ombygges eller nedrives 
med henblik på nyopførelse under iagttagelse af lokalplanens bebyggelsesregulerende be-
stemmelser. De i ”Vejledning om bygningsbevaring” anførte retningslinier bør følges.  

 
Ubebyggede arealer 
 
6.18 Ved ubebyggede arealer forstås ubebyggede sommerhusgrunde, den ubebyggede del af en 
 bebygget sommerhusgrund og fællesarealerne. 
 
6.19 Der må ikke ud over et mindre hegn i tilknytning til sommerhuset etableres nogen form for 
 hegn eller beplantning.  
 
6.20 Der må  ikke etableres prydhaver, idet det tilstræbes at området fremstår med naturgrunde. 
 
Veje, stier og parkering 
 
6.21 Delområde 4 vejforsynes af eksisterende anlagte private fælles veje tilsluttet offentlige veje. 
  
6.22 Parkering af bus, last-, flytte-, rute- og fragtbiler samt henstilling af både, campingvogne og 

lignende er ikke tilladt i delområde 4. Både, campingvogne og lignende må ikke parkeres på 
den enkelte grund. Kortere opbevaring af max. én båd pr. matrikel i sommerhalvåret er dog 
tilladt. 

 
6.23 I delområde 4 må der ikke, udover vejskilte og informationstavler, etableres nogen form for 
 reklame eller skiltning. Dog kan skilte i forbindelse med salg af grund/sommerhuse samt 
 skiltning i forbindelse vejvisning til fx stisystemer tillades. 
 
Byggelinier 
 
6.24 Bebyggelsens afstande til skel skal opfylde bygningsreglementets almindelige regler herfor, 
 hvorved beboelser ikke må opføres nærmere nabo- og vejskel end 5 meter og udhuse o. lign. 
 ikke nærmere end 2,5 meter.  
 
Tekniske anlæg 
 
6.25 Opvarmningen i delområde 4 sker ved individuel opvarmning 
 
6.26 Delområde 4 skal vandforsynes fra Tåbel vandværk. Spildevand skal afledes til offentligt klo-

aksystem. Overfladevand skal nedsives på egen grund. 
 
6.27 Ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler. 
 
6.28 I delområde 4 må der kun opsættes én parabolantenne og 2 øvrige antenner pr. sommerhus. 

Parabolantenner må ikke overstige 1.00 m i diam. og skal farves i husets nuancer. Parabolan-
tenner og antenner skal monteres på husets lodrette vægflade, således at ingen del af parabol-
antennen/antennen rager op over underkant af husets sternbræt/vindskeder. 
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7. Delområde 5 
Klitgryden (rammeområde 3.S.199) 
 
Område og zone status 
 
7.1 Matrikel oversigt 
 Delområde 5 er vist på bilag 1 og bilag 2-5 
 
 Delområdet omfatter følgende matrikel numre: 
 9n Agger By, Agger samt ejendomme der efter den 11. juli 2206 er udstykket herfra. 
 
7.2 Delområde 5 er beliggende i landzone, men føres med den endelige vedtagelse af nærværende 

lokalplan i sommerhusområde. Der vil her være tale om at overføre et område, der siden slut-
ningen af 40érne har været anvendt til sommerhusformål, hvorfor den korrekte betegnelse vil 
være ”sommerhusområde”, desuagtet at området ligger indenfor kystnærhedszonen. 

 
Areal anvendelse 
 
7.3 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun bebos i 

tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum kun i kortvarige ferier, week-
ender og lignende. Dog har pensionister, når visse forudsætninger er opfyldt, ret til at benytte 
et sommerhus til helårsbeboelse, jf. planlovens § 41. 

 
 Der må ikke etableres nogen for erhverv i området. 
 
Udstykning 
 
7.4 Området må ikke udstykkes yderligere. 
 
Bebyggelsens omfang og placering 
 
7.5 Delområde 5 er fuldt udbygget og der må således ikke opføres yderligere bebyggelse, ud over 
 evt. udhuse, garager eller lign. 
 
7.6 Sommerhuse kan kun opføres i 1 plan og med en maksimal bygningshøjde på 6,5 m, målt ef-

ter reglerne i bygningsreglementet. 
 
7.7 Sommerhuset skal være på mindst 35 m2 og max. 56 m2. 
 
7.8 Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelsesbygningen. 
 
7.9 Udhuse, Garager og andre sekundære bygninger må ikke overstige et samlet bebygget areal 

på 30 m2. 

 
Bebyggelsens udseende 
 
7.10 Tage skal udføres med en hældning mellem 10-30 grader og i tagpap, tegl mv. holdt i mørke 

afdæmpede farver og med en overflade svarende til en malet overflade med max glanstal på 
20. 

 
7.11 Facader skal udføres i træ, som klinklagt bræddebeklædning, en-på-to bræddebeklædning. 

tækkespån, blokhusbrædder eller tilsvarende. 
 
7.12 Sommerhuse skal holdes i farver grå og sort samt mørk trætjære. 
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7.13 Garager, carporte, udhuse og andre sekundære bygninger skal udføres i samme materiale- og 
farvevalg som sommerhuset og placeres i umiddelbar tilknytning til sommerhuset og forbun-
det hermed med læskærme, plankeværk el. lign eller sammenbygget hermed. 

Ubebyggede arealer 
 
7.14 Der må ikke på den enkelte ejendom foretages terrænreguleringer ud over i forbindelse med 

nybyggeri og om- og tilbyggeri. Arealer må ikke beplantes eller tilsås med plænegræs, der må 
ikke anlægges blomsterbede og der må ikke etableres hegn, ud over på et til boligen naturligt 
tilhørende mindre privat opholdsareal. 

 
Tekniske anlæg 
 
7.15 Delområde 5 skal vandforsynes fra godkendt vandværk. Spildevand skal afledes til offentligt 
 kloaksystem. Overfladevand skal nedsives på egen grund. Opvarmningen i delområde 5 sker 
 ved individuel opvarmning 
 
7.16 Ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler eller jordledninger. 
 
7.17 I delområde 5 må der kun opsættes én parabolantenne og 2 øvrige antenner pr. sommerhus. 

Parabolantenner må ikke overstige 1,00 m i diam. og skal farves i husets nuancer. Parabolan-
tenner og antenner skal monteres på husets lodrette vægflade, således at ingen del af parabol-
antennen/antennen rager op over underkant af husets sternbræt/vindskeder. 
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8. Delområde 6 
Agger By – østlig del (rammeområde 3.B.196) 
 
Område og zone status 
 
8.1 Matrikel oversigt 
 Delområde 6 er vist på bilag 1 og bilag 2-6 
 
 Delområdet omfatter følgende matrikel numre: 
 9ao, 9ap, 9au, 9az, 9ax, 9aq, 9ø, 9am, 7p, 9ar, 9r, 9u, 7o, 9av, 9ay, 9s, 9v, 7n, 9x, 9ad, 7m, 
 9ab, 9ah, 7h, 9al, 9ak, 9o, 9aa, 9ac, 7g, 7l, 9ae, 9i, 9ai, 9an, 7i, 7k, 15z, 15ab, 15ac, 15ad, 
 15ae, 15ø, 15aa, 15s, 15y, 15x, 15v, 15u, 15t, 18x, 18u, 18v, 18z, 18t, 18r, 18æ, 18q, 18p, 
 18aa, 18y, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 144, 145, 146, 147, 148, 135, 136, 137, 138 
 Agger By, Agger samt ejendomme der efter den 11. juli 2006 udstykkes herfra. 
 
8.2 Delområde 6 er i byzone og skal forblive i byzone.  
 
Areal anvendelse 
 
8.3 Anvendelse 
 Boliger, åben-lav 
 Butikker 
 Liberalt erhverv 
 Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning 
 
Udstykning 
 
8.4 Der må ikke ske udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning som danner nye ejendom-

me med grundstørrelse på mindre end 800 m2. Dog kan ejendomme til tekniske anlæg ned til 
anlæggets sokkelflade + 1 m hele vejen rundt herom. 

 
Bebyggelsens placering og omfang 
 
8.5 Der kan i delområde 6 udbygges til max. 25 % af grundstørrelsen, Byrådet kan dog i særlige 

tilfælde dispensere herfor. 
 
8.6 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m 

over gennemsnitlig terrænkote. Bebyggelse i delområde 6 må højest opføres i 1½ plan med 
udnyttet tagetage. 

 
Bebyggelsens udseende 
 
8.7 Til udvendige bygningssider skal anvendes teglsten, der må fremstå som blank mur eller som 

pudset/vandskuret murværk. Mindre dele af ydermure kan udføres i andre materialer. Der kan 
kun med Byrådets tilladelse opføres træhuse indenfor delområdet, og kun såfremt disse er i en 
byggeskik, skala og farveholdning, der ikke forekommer fremmed eller afstikkende for områ-
dets byggeskik i øvrigt. 

 
8.8 Bygningsfacader, herunder sternbrædder, døre, vinduesrammer samt øvrigt træværk skal hol-

des i harmonerende jordfarver eller sort og hvidt. 
 
8.9 Tage opføres med taghældning mellem 25 og 45 grader og skal fremstå af matte tegl, cement-

tagsten, skifer, fibercementskifer, tagpap, eller tagpap på lister. Med matte menes en malet 
overflade med et max. glanstal på 20. 

 
8.10 Vinduer og døre 
 Vinduer og døre skal fremstå med rammer og karme af træ, metal, plastic eller en blanding af 
 disse materialer. 
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8.11  Bebyggelse skal holdes i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, siena, umbra, 
 oxyd-engelsk, lys eller mørk dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, 
 gråt eller sort 

 
Ubebyggede arealer 
 
8.12 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, haveanlæg, befæstelse eller lignende gives et ryd-

deligt udseende. 
 
8.13 Det er ikke tilladt at foretage oplagring, herunder af både eller uregistrerede køretøjer, fx 

campingvogne.  
 
8.14 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn kræver  Byrådets 
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 
 
Veje, stier og parkering 
 
8.15 Delområde 6 vejforsynes af eksisterende anlagte private fælles veje tilsluttet offentlige veje. 
 
8.16 Parkering skal foregå på egen grund. Der skal etableres 2 p-pladser for åben-lav bebyggelse 
 og 1,5 p-pladser for tæt-lav bebyggelse. 
 
Tekniske anlæg 
 
8.17 Bebyggelse i området opvarmes individuelt 
 
8.18 Delområde 6 skal vandforsynes fra godkendt vandværk. Spildevand skal afledes til offentligt 

kloaksystem. Overfladevand skal nedsives på egen grund. 
 
8.19 Ledninger, kabler mv. til telefoner, edb, tv osv., skal fremføres i jord. 
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9. Lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter 
 
9.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-12, ophæves følgen-

de lokalplaner: Lokalplan nr. 8, Agger by af 3. november 1980; lokalplan nr. 3-03, De sorte 
Huse af 9. maj 2000. 

 
9.2 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-12 ophæves følgende 

byplanvedtægter: Byplanvedtægt nr. 1 af 1965. 
 
9.3 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-12 ophæves følgende 

byplanvedtægt for den del som er omfattet af lokalplanen (delområde 3): Byplanvedtægt af 
30. november 1972. 

 
9.4 Private servitutter eller andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen, fortræn-

ges af planens bestemmelser. 
 
10. Retsvirkninger 
 
10.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfat-

tet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 
 
10.2 Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv. som er indeholdt i planen, skal etableres. 
 
10.3 Byrådet kan meddele dispensationer der ikke er i strid med planens principper 
 
10.4 Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en nabohøring, før 

en evt. dispensation kan gives 
10.5 Nyt byggeri og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres 

ved udarbejdelse af en ny lokalplan 
 
10.6 Hvis en ejendom, som er udlagt til offentligt formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig 

måde, kan ejendommen under visse forudsætninger forlanges overtaget af kommunen. 
 
10.7 Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bru-

ge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan ejendommen forlanges overtaget af 
kommunen. 

 
11. Tilladelser fra andre myndigheder 
 
11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige 

forhold for så vidt angår bebyggelse indenfor Å-byggelinien ved Kastet Å, før der opnået sær-
skilt tilladelse hertil. 

 
11.2 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige 

forhold for så vidt angår ændring inden for de arealer omfattet af den til enhver tid gældende 
strandbeskyttelseslinie, førend der er opnået tilladelse fra Miljøcenter Århus. 
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KOMMUNEPLANTILLÆG NR.  74 
 
REDEGØRELSE 
 
Sideløbende med offentliggørelsen af forslag til lokalplan nr. 3-12, offentliggøres nedenstående for-
slag til kommuneplantillæg nr. 74. 
 
Kommuneplantillægget indeholder mindre ændringer af kommuneplanens rammedel, ændringer der 
ikke strider mod planens hovedprincipper. 
 
Formålet med kommuneplantillæg nr. 74 er, at tilvejebringe det fornødne overordnede plangrundlag 
for at Byrådet kan vedtage forslag til lokalplan nr. 3-12. Kommuneplantillægget indebærer, at mindre 
uplanlagte arealer føres under kommuneplanens rammebestemmelser og rammebestemmelserne for 
3.E.201 overføres til 3.O.213 samt rammebestemmelserne for 3.S.53a overføres til 3.S.53 så der frem-
tidig bliver ens kommuneplanbestemmelser i områderne.  
 
Indsigelse mod kommuneplantillægget skal inden den 28. November 2007 fremsættes skriftligt over-
for Byrådet. 
 
Rammebestemmelser 
 
En lokalplan, der træffer bestemmelser for et af de på kortbilag 1 viste delområder, skal sikre at ne-
denstående bestemmelser overholdes. 
 
For område 3.B.123 
 
At området anvendes til helårsbeboelse og erhvervsformål, så som butikker, kontorer o. lign. 

formål. 
 
At Om-, ny- og tilbygninger skal respektere den eksisterende bebyggelse og udføres således at 

enhver ny-, om- eller tilbygning danner et harmonisk hele med sine omgivelser 
 
At Facader udføres i teglsten (blank mur eller vandskuret/pudset) og tag i 25-45 grader i rød/brun 

tegl eller lign. 
 
At Skiltning, reklamering, belysning m.v. skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde.  
 
For område 3.O.213: 
 
At området må kun anvendes til offentligt formål. Eksisterende bygninger kan eksempelvis an-

vendes som museum, til udstillinger eller fælles aktiviteter for egnens beboere. 
 
At de eksisterende bygninger må ikke ændres. Husene skal fremtræde som sortmale-

de/sorttjærede træhuse med hvidmalede vinduer og døre. Tagbeklædningen kan være liste-
tækket paptag eller grå bølgeeternit. 

 
At området kan ikke bebygges yderligere 
 
At området kan ikke udstykkes yderligere 
 
At skiltning, reklamering, belysning m.v. skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. 
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For område 3.S.53: 
 
At området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse 
 
At sommerhusene skal opføres med minimum 35 m2 og med en max. bebyggelsesprocent på 12 
 
At  udvendige bygningsfacader og tage skal fremstå i dæmpede jordfarver 
 
At  området friholdes for detailhandel 
 
 
For område 3.S.199 
 
At området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse 
 
At området må max. rumme 10 sommerhuse 
 
At sommerhusene opføres med min. 35 m2 og max. 56 m2 
 
At området ikke må udstykkes yderligere 
 
For område 3.O.124 
 
At  området må kun anvendes til Campingplads 
 
At bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 
 
At  evt. bestyrer bygning opføres i max. 8,5 m højde og højest 1½ plan med udnyttet tageetage. 
 
At campinghytter må højest opføres med 25 m2. 
 
For område 3.S.200 
 
At  området må anvendes til sommerhusbebyggelse 
 
At  bebyggelsesprocenten ikke overstiger 12.5  
 
At sommerhuse opføres med min. 60 m2 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.E.201 
Agger, Kystinspektoratet 
 

Områdets nr. 
og betegnelse 

3.O.213 
Agger. 
 

Områdets be-
liggenhed 

 

Områdets 
beliggenhed 

Områdets sta-
tus 
 

Erhvervsformål for Kystinspektoratet. 
Offentligt areal. 

Områdets 
status 
 

Offentligt område 

Områdets an-
vendelse 

De for Kystinspektoratet nødvendige værkstedslokaler i 
eksisterende bebyggelse. 
Udstykning - ikke tilladt. 
Anden anvendelse kræver ny lokalplan. 

Områdets 
anvendelse 

Anvendelse af eksisterende bygninger til offentligt 
formål. Sikring til bevarelse af de eksisterende byg-
ninger 
”Kystinspektoratets Sorte Huse”. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Erhvervsbyggeri. 
Fritliggende træbygninger med én eksisterende fritids-
bolig. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Bebyggelsen består af 10 træhuse. 

Bebyggelses-
procent Max.: 50. Bebyggelses-

procent Der må ikke opføres yderligere bebyggelse 

Bygningers 
højde, etager og 
ydre fremtræ-
den 

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må 
gives en højde, der overstiger 8,5 m., målt efter byg-
ningsreglementets bestemmelser. 
Evt. ny bebyggelse indenfor området skal indordne sig 
under eksisterende forhold m.h.t. placering på grunden, 
dvs. beliggende i øst-vest vendt retning, farve- og mate-
rialevalg : sortbejset træværk, hvidmalede vinduer/ 
døre/porte. Taghældning 20 – 45 grader  listetækket 
tagpap 
el. lign. 
Nærmere bestemmelser - samlet bevarende lokalplan 
for Agger planlægges. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden De eksisterende bygninger må ikke ændres. Husene 

skal fremtræde som sortmalede /sorttjærede træhuse 
med hvidmalede vinduer og døre. Tagbeklædningen 
skal være listetækket paptag eller grå bølgeeternit. 
Der må ikke opføres yderligere bebyggelse. 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Parkering 
 
 

 

Zoneforhold 
 Landzone. Zoneforhold 

 Byzone 

Øvrigt 
 Individuel opvarmning. Øvrigt 

 Individuel opvarmning. 

Gældende pla-
ner 
 

Ingen. 
Lokalplan 3-12. 

Gældende 
planer 
 

Lokalplanforslag 3-03. 
Lokalplan 3-12. 

Støjkrav 
 3. Støjkrav 

 3. 

 
 

Rammeområde 3   Eksisterende rammeområder        Vestervig  



63 

 
 
 
Områdets nr. og 
betegnelse 

3.O.213 
Agger (De sorte Huse) 
 

Områdets belig-
genhed 

Områdets status 
 Offentligt område 

Områdets anven-
delse 

Anvendelse af eksisterende bygninger til offentligt 
formål. Sikring til bevarelse af de eksisterende bygninger 
”Kystinspektoratets Sorte Huse”. 
 

Bebyggelsens art 
 
 

Bebyggelsen består af en række træhuse, tidligere anvendt som er-
hvervsbygninger af kystinspektoratet. 
 

Bebyggelsespro-
cent 

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse 
 

Bygningers højde, 
etager og ydre 
fremtræden 

De eksisterende bygninger må ikke ændres. Husene 
skal fremtræde som sortmalede /sorttjærede træhuse med hvidmalede 
vinduer og døre. Tagbeklædningen skal være listetækket paptag eller 
grå bølgeeternit.  
Der må ikke opføres yderligere bebyggelse. 
 

Parkering 
 
 

 

Zoneforhold 
 Byzone. 

Øvrigt 
 Individuel opvarmning. 

Gældende planer 
 Lokalplan 3-12 

Støjkrav 
 3. 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.S.199 
Agger, Kystinspektoratet 
 

Områdets nr. 
og betegnelse 

3.S.199 
Agger. 
 

Områdets be-
liggenhed 

 

Områdets 
beliggenhed 

Områdets sta-
tus 
 

Sommerhusområde (i landzone) 
Områdets 
status 
 

Sommerhusområde 

Områdets an-
vendelse 

Sommerhusbebyggelse. 
Max. 10 sommerhuse på det samlede grundstykke. 
Yderligere udstykning er ikke tilladt. 
 

Områdets 
anvendelse 

Sommerhusbebyggelse. 
Max. 10 sommerhuse på det samlede grundstykke. 
Yderligere udstykning ikke tilladt. 
 

Bebyggelsens 
art 
 
 

 

Bebyggelsens 
art 
 
 

. 
 

Bebyggelses-
procent 

Max.: 56 m2. 
Mindste bebyggede areal: 35 m2. 

Bebyggelses-
procent 

Max.: 56 m2. 
Mindste bebyggede area : 35 m2. 

Bygningers 
højde, etager og 
ydre fremtræ-
den 

Max.: 8,5 m. 
Byrådet kan imidlertid give tilladelse til, at en bygning – 
eller dele deraf – kan opføres med en større totalhøjde, 
såfremt særlige hensyn eller forhold nødvendiggør dette. 
Udvendige bygningsfacader og tage skal fremstå ensar-
tede sortbejset/dæmpede jordfarver. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.: 8,5 m. 
Udvendige bygningsfacader og tage skal fremstå 
ensartede sortbejset/dæmpede jordfarver. 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Zoneforhold 
 

Landzone. Området overføres til byzone gennem lokal-
plan (Skraveret) 

Zoneforhold 
 Sommerhusområde 

Øvrigt 
 

Erhverv og detailhandel ikke tilladt. 
Individuel opvarmning. 

Øvrigt 
 

Erhverv og detailhandel ikke tilladt. 
Individuel opvarmning. 

Gældende pla-
ner 
 

Ingen. 
Gældende 
planer 
 

Lokalplan 3-12. 

Støjkrav 
 6. Støjkrav 

 6. 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.B.123 
Tåbel. 
 

Områdets 
nr. og be-
tegnelse 

3.B.123 
Tåbel. 
 

Områdets 
beliggenhed 

 

Områdets 
beliggenhed

Områdets 
status 
 

Boligområde 
Områdets 
status 
 

Boligområde 

Områdets 
anvendelse 

Boligformål med de til lokalområdet nødvendige 
butikker, liberale erhverv og virksomheder samt 
offentlige formål som efter Byrådets skøn naturligt 
hører hjemme i området. 

Områdets 
anvendelse Boligformål med de til lokalområdet nødvendige butikker, 

liberale erhverv og virksomheder samt offentlige formål 
som efter Byrådets skøn naturligt hører hjemme i området. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Åben/lav boligbebyggelse, tæt/lav boligbebyggelse 
samt anden bebyggelse 

Bebyggel-
sens art 
 
 

Åben/lav boligbebyggelse, tæt/lav boligbebyggelse samt 
anden bebyggelse 

Bebyggelses-
procent 

Åben/lav boligbebyggelse: max. 25. 
Tæt/lav boligbebyggelse: max. 35. 
Anden bebyggelse: max. 40. 

Bebyggel-
sesprocent 

Åben/lav boligbebyggelse: max. 25. 
Tæt/lav boligbebyggelse: max. 35. 
Anden bebyggelse: max. 40. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.:  8,5 m. 
Max.:  1 etage med udnyttet tagetage 
Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal ske i 
overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Bygningers 
højde, eta-
ger og ydre 
fremtræden 

Max.:  8,5 m. 
Max.: 1 etage med udnyttet tagetage 
Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal ske i overens-
stemmelse med den stedlige byggetradition. 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets skøn. 
Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets skøn. 

Zoneforhold 
 Landzone. Området overføres til byzone gennem 

lokalplanen (skraveret) 

Zonefor-
hold 
 

Landzone 

Øvrigt 
 

Butikker i øvrigt må kun etableres med Byrådets 
særlige tilladelse. 
Individuel opvarmning 

Øvrigt 
 

Butikker i øvrigt må kun etableres med Byrådets særlige 
tilladelse. 
Individuel opvarmning 

Gældende 
planer 
 

Ingen. 
Gældende 
planer 
 

Lokalplan 3-12 

Støjkrav 
 8. Støjkrav 

 8. 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.S.53 
Tåbel. 
 

Områdets nr. 
og betegnelse 

3.S.53a. 
Tåbel. 
 

Områdets 
beliggenhed 

 

Områdets 
beliggenhed 

 
Områdets 
status 
 

Sommerhusområde 
Områdets 
status 
 

Sommerhusområde 

Områdets 
anvendelse Sommerhusbebyggelse. Områdets 

anvendelse Sommerhusbebyggelse. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Fritliggende. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Fritliggende. 

Bebyggelses-
procent 

Max.: 12,5. 
Mindste bebyggede areal er 35m2 pr. parcel. 

Bebyggelses-
procent 

Max.: 12,5. 
Mindste bebyggede areal er 35m2 pr. parcel. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.: 5 m. 
Max.: 1 etage. 
Facadehøjden, målt fra terræn til der, hvor facaden 
skærer tagbelægningens overside, må ikke oversti-
ge 3 m. 
Skiltning m.v. må kun finde sted med Byrådets 
tilladelse. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.: 5 m. 
Max.: 1 etage. 
Facadehøjden, målt fra terræn til der, hvor facaden 
skærer tagbelægningens overside, må ikke overstige 3 
m. 
Skiltning m.v. må kun finde sted med Byrådets 
tilladelse. 

Parkering 
 
 

Der indrettes 2 P-pladser pr. bolig. 
Parkering 
 
 

Der indrettes 2 P-pladser pr. bolig. 

Zoneforhold 
 

Landzone. Hele arealet overføres til sommerhus-
område 
gennem lokalplan (skraveret). Området admini-
streres af 
Byrådet. 

Zoneforhold 
 Landzone. Hele arealet overføres til sommerhusområde 

gennem lokalplan (skraveret). Området administreres af 
Byrådet. 

Øvrigt 
 

Området friholdes for detailhandel. Området i 
landzone overføres til byzone gennem lokalplan. 
Individuel opvarmning. 

Øvrigt 
 

Området friholdes for detailhandel. Området i landzone 
overføres til byzone gennem lokalplan. 
Individuel opvarmning. 

Gældende 
planer 
 

Deklaration af 23. september 1967. 
 

Gældende 
planer 
 

Deklaration af 23. september 1967. 
 

Støjkrav 
 6. Støjkrav 

 6. 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.S.53 
Tåbel (Tåbel hede) 
 

Områdets 
beliggenhed 

Områdets 
status 
 

Sommerhusområde 

Områdets 
anvendelse Sommerhusbebyggelse. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Fritliggende sommerhuse. 

Bebyggelses-
procent 

Max.: 12,5.. 
Mindste bebyggede areal:  60m2. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.: 5 m. 
Max.: 1 etage. 
Bygningshøjden må ikke overstige 5m. 
Byggelinie langs skel: 5 m. 
Byggelinie - garager, udhuse o.lign.: 2,5 m. 
Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse 
i hvert enkelt tilfælde. 
Bygningsfacader og tage skal fremtræde i farver dækket 
af hvidt, sort eller jordfarver - evt. blandet med 
hvidt, gråt eller sort. 
 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Zoneforhold 
 Sommerhusområde 

Øvrigt 
 Individuel opvarmning. 

Gældende 
planer 
 

Lokalplan 3-12. 

Støjkrav 
 6. 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.O.124 
Krik Vig Camping 
 

Områdets nr. 
og betegnelse 

3.O.124 
Krik Vig Camping 
 

Områdets 
beliggenhed 

 

Områdets 
beliggenhed 

 
Områdets 
status 
 

Offentligt område 
Områdets 
status 
 

Offentligt område 

Områdets 
anvendelse Campingplads Områdets 

anvendelse Campingplads 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Nødvendige driftsbygninger og -anlæg til camping-
pladsen 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Nødvendige driftsbygninger og -anlæg til camping-
pladsen, herunder nødvendig bestyrerbolig og enkelte 
campinghytter. 

Bebyggelses-
procent Max.: 10. Bebyggelses-

procent Max.: 10. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.: 5 m. 
Max.: 1 etage. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.: 5 m. 
Max.: 1 etage. 
Hoved- og bestyrerbygning kan dog opføres med 
max. 8,5 m højde og i 1,5 plan med udnyttet tagetage 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Zoneforhold 
 

Landzone. Agtes omfattet af lokalplan for Agger 
området, men området forbliver i landzone (skrave-
ret) 

Zoneforhold 
 Landzone men tillagt bonusvirkning gennem lokal-

plan 3-12 

Øvrigt 
 Individuel opvarmning. Øvrigt 

 Individuel opvarmning. 

Gældende 
planer 
 

Ingen 
Gældende 
planer 
 

Lokalplan 3-12. 

Støjkrav 
 6. Støjkrav 

 6. 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.S.200 
Agger (Agger Nord) 
 

Områdets 
nr. og 
betegnelse 

3.S.200 
Agger (Agger Nord) 
 

Områdets 
beliggenhed 

 

Områdets 
beliggen-
hed 

 
Områdets 
status 
 

Sommerhusområde 
Områdets 
status 
 

Sommerhusområde 

Områdets 
anvendelse Sommerhuse. Områdets 

anvendelse Sommerhusbebyggelse. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Fritliggende sommerhuse. 

Bebyggel-
sens art 
 
 

Fritliggende sommerhuse. 

Bebyggelses-
procent 

Max.: 12,5.. 
Mindste bebyggede areal: 35 m2. 

Bebyggel-
sesprocent 

Max.: 12,5. 
Mindste bebyggede areal: 60m2. 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max.: 5 m. 
Max.: 1 etage. 
Bygningshøjden, hvor facadelinien og tagbeklædningens 
overside mødes, må ikke overstige 3m. 
Byggelinie langs skel: 5 m. 
Byggelinie - garager, udhuse o.lign.: 2,5 m. 
Dobbelt afstandskrav ved byggeri med tag af let antænde-
lig materiale. 
Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets 
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 
Bygningsfacader og tage skal fremtræde i farver dækket 
af hvidt, sort eller jordfarver - evt. blandet med 
hvidt, gråt eller sort. 
 

Bygnin-
gers højde, 
etager og 
ydre frem-
træden 

Max.: 5 m. 
Max.: 1 etage. 
Bygningshøjden må ikke overstige 5 m. 
Byggelinie langs skel: 5  m. 
Byggelinie - garager, udhuse o.lign.: 2,5 m. 
Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets 
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 
Bygningsfacader og tage skal fremtræde i farver dækket 
af hvidt, sort eller jordfarver - evt. blandet med 
hvidt, gråt eller sort. 
 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets 
skøn. 

Zoneforhold 
 Sommerhusområde 

Zonefor-
hold 
 

Sommerhusområde 

Øvrigt 
 Individuel opvarmning. Øvrigt 

 Individuel opvarmning. 

Gældende 
planer 
 

Partiel byplanvedtægt nr. 1 for Vestervig – Agger kommu-
ne – lyst 24. maj 1968 og 13. maj 1972 
Lokalplan 3-12 under udarbejdelse. 

Gældende 
planer 
 

Lokalplan 3-12. 

Støjkrav 
 6. Støjkrav 

 6. 
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Områdets nr. 
og betegnelse 

3.B.202 
Agger (2 områder) 
 

Områdets 
nr. og be-
tegnelse 

3.B.202 
Agger (2 områder) 
 

Områdets 
beliggenhed 

Områdets 
beliggenhed

Områdets 
status 
 

Boligområde 
Områdets 
status 
 

Boligområde 

Områdets 
anvendelse 

Helårsbeboelse ifølge definition i miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 595 af 15. december 1976. 
Byrådet kan give tilladelse til, at der drives en sådan 
virksomhed, som almindeligvis kan udføres i bebo-
elsesområder, uden nærmere forudsætninger (se 
lokalplan nr. 8). Yderligere udstykning er ikke til-
ladt 

Områdets 
anvendelse Helårsbeboelse ifølge definition i miljøministeriets be-

kendtgørelse nr. 595 af 15. december 1976. 
Byrådet kan give tilladelse til, at der drives en sådan virk-
somhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområ-
der, uden nærmere forudsætninger. Yderligere udstykning 
er ikke tilladt. 

Bebyggelsens 
art 
 
 

Fritliggende helårsboliger 

Bebyggel-
sens art 
 
 

Fritliggende helårsboliger 

Bebyggelses-
procent 

Max.: 25% 
Byggelinie på 200 m fra hoveddiget skal respekteres 

Bebyggel-
sesprocent 

Max.: 25% 
Byggelinie på 200 m fra hoveddiget skal respekteres 

Bygningers 
højde, etager 
og ydre frem-
træden 

Max. : 8,5 m. 
Max. : 1 etage med udnyttet tagetage. 
Facader : teglsten (blank mur eller vandsku-
ret/pudset) 
Tag : 25 - 45o, rød/brun tegl e.lign. 
Erhvervsskiltning tilladt, dog max. størrelse 30 x 40 
cm. Reflekterende materialer må ikke anvendes. 
Om-, ny- og tilbygninger skal respektere den 
eksisterende bebyggelse og udføres således at en-
hver ny-, om- eller tilbygning danner et harmonisk 
hele med sine omgivelser. 
 

Bygningers 
højde, eta-
ger og ydre 
fremtræden 

Max. : 8,5 m. 
Max. : 1 etage med udnyttet tagetage. 
Facader : teglsten (blank mur eller vandskuret/pudset) 
Tag : 25 - 45o, rød/brun tegl e.lign. 
Erhvervsskiltning tilladt, dog max. størrelse 30 x 40 
cm. Reflekterende materialer må ikke anvendes. 
Om-, ny- og tilbygninger skal respektere den 
eksisterende bebyggelse og udføres således at enhver ny-, 
om- eller tilbygning danner et harmonisk hele med sine 
omgivelser. 
byggetradition. 

Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets skøn. 
Parkering 
 
 

Der udlægges P-pladser efter Byrådets skøn. 

Zoneforhold 
 Byzone. 

Zonefor-
hold 
 

Byzone. 

Øvrigt 
 

Der er tinglyst fredning på matr. nr. 21o. 
Individuel opvarmning 

Øvrigt 
 

Der er tinglyst fredning på matr. nr. 21o. 
Individuel opvarmning 

Gældende 
planer 
 

Lokalplan nr. 8 – lyst 3. november 1980. 
Samlet bevarende lokalplan for Agger planlægges. 

Gældende 
planer 
 

Lokalplan 3-12 

Støjkrav 
 3. Støjkrav 

 3. 
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