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Husby by og sogn Fredningsplanudvalge
Byplanvedtægt nr. 1. for Ribe og Ringkjø-

bing amter, amtskon-
toret Ringkjøbing.

Byplanvedtægt for den vestlige del af Husby«

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 62)
Fastsættes følgende bestemmelser for det i § l nævnte område i
Husby.

§ i
Område. •

1. Området begrænses mod nord af : statens ejendom "klitplantagen"
mod øst af: matr. nr. 24 — og 27 — ve s t skel, offentlig "bivej

nr. 14, offentlig bivej nr. 3» offentlig bivej
nr. 4, offentlig bivej nr. 5,

mod syd af: kommunegrænsen til forhenværende Vedersø kommune
nu Ringkøbing kommune.

mod vest af:Klitfredningslinien x)
således som vist på kortbilag.

2. Området omfatter følgende matrikelnumre eller de dele af føl-
gende matrikelnumre, som ligger indenfor ovennævnte grænser:
Id, 2 a, 6 g, 6 f, 7 f, 7 m, 8 a, 8 £, 8 £, 8 f, 8 m, 8 £,

. 8 r, 13 a, 14 £, 14 £, 15 £, 16 b, 16 f, 17 a, 17 b, 17 d,
17 e, 17 g, 17 h, 17 k, 17 l, 17m, 19 b, 19 d, 2o e, 2o f,
2o g, 2o t, 2o u, 22 d, 22 f, 22 g, 22 h, 22 ±, 22 k, 23 d,
23 f, 23 g, 23 h, 23 i, 24 a, 25 a, 25 b, 25 h, 25 i, 25 k,
25 l, 26 a, 26 b, 26 £, 26 d, 26 £, 26 g,' 27 a, 27 d, 27 £,
27 f, 27 g, 28 a, 29 b, 29 £,29 d,29 e, 29 g, 29 h, 29 1,29 k
29 m, 29 o, 29 P_, 29 s, 29 t, 29 u, 29 v, 29 x, 29 v_, 29 z
29 æ, 29 ø, 29 aa, 29 ab, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i,
32 k, 32 l, 32 n, 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g,
34 h, 34 i, 34 k, 34 l, 34 m, 34 n, 35 g, 35 k, 37 f, 37 g,
39 b, 39 £, 44 a, 44 £, 44 d, 44 e., 48, 5o b, 5o e., 5o f,
5o g, 5o h, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e, 52 f, 52 g, 52 h,
52 i, 52 k, 52 l, 53 £, 53 d, 55 a, 55 b, 55 d, 55 £, 55 f,

x) klitfredningslinien vil blive opmålt af klitmyndighederne og
afmærket i marken og på matrikelkortet.



55 £,. 56, 69 a, 69 b, 69 c, 69 d, 69 e, 69 £, 69 h, 69 i,
69 k, 69 l, 69 m, 69 n, 69 £, 69 p_, 69 a, 69 r, 69 t,
69 u, 69 v, 69 x, 69 £, 69 x, 69 æ, 69 ø., 69 aa, 69 ab,
69 ae, 69 ad, 69 ae, 69 af. 69 ag, 69 ah, 69 ai, 69 ak,
69 al, 69 am, 7o, 71 a, 71 £, 72 b, 72 d, 72 e, 12 f, 72 g,
72 h, 72 i, 72 k, 72 l, 72 m, 72 n, 72 o, 72 jo, 72 £, 72 r,
72 s, 74 a, 74 b, 75 a, 75 £, 75 d, 76 b, 76 £, 77 a, 78 a,
78 b, 78 c, 78 d, 78 e., 81, 82, 83, 84 a, og klitbakkerne,
alle af husby by og sogn, samt alle parceller, som udstykkes
fra ovennævnte ejendomme.
Vedtægtens bestemmelser kommer ikke til anvendelse på de til
landbrug, fiskeri eller gartneri hørende bygninger.

§ 2
Veje 'og stier.

Der skal udlægges areal til følgende veje og stier med
retning og beliggenhed som vist på kortbilaget:
Vejen A-B udlægges i lo m!s bredde fra bivej nr. 14 mod
vest over inatr. nr. 52 a, 8 f, l d, 26 £, 34 £, 48, 44 a,
23 d, og 22 f, til matr. nr. 19 b1 s østskel.
Venen C - D udlægges i lo m rs bredde fra bivej nr. 4 mod
vest over matr. nr* l? a, 76 b, 29 £, 29 b, 69 b, 52 f,
34 å, 17. k, 44 a, og 23 d, til matr. nr. 23 d fs vestskel.
Bivej nr. 9 udlægges i lo m*s bredde fra bivej nr. 3 mod
vest over matr. nr. 34 a, 25 a* 34 b, og 23 d,, til matr. nr.
22 k's vestskel.
Sti E-ff-G- udlægges i 4 m1s bredde fra bivej nr. 9 mod nord og .
øst over matr. nr. 19 b, 22 k, 23 d, 44 a, 34 £, 34 i,, 52 b,
34 £, 34 f, 34 a5 26 £, og 25 b, til bivej nr. 14
Sti D-H-I udlægges i 4 m fs bredde fra ovennævnte vej C - L
mod nord og øst over matr. nr. 22 cl, 23.d.> 44 £, 17 m? 34 <i,
52 £, 69 al, 69 t, 69 ad* 69 af, 69 z, 55 b, 55 £, og 25 h, til
bivej nr 4.
Sti J~K udlægges i 4 m!s bredde fra klitfredningsliniens skæ-
ring med matr. nr. 23 d,s østskel mod øst over matr. nr.17 1»
34 d, 52 e, 69 £, 32 n, 69 b, 29 b, 29 £, 72 £, 72 £, og 16 b
til en ny vej langs matr. nr. 16 b!s østskel.



2 o Nye veje udover de i stk. l nævnte skal udlægges i en bredde af
lo m. i overensstemmelse rned de på kortbilaget angivne retnings-
linier.
Den endelige beliggenhed af disse veje vil om fornødent blive
fastlagt i et tillæg til vedtægten, x)

3* For korte9 blinde veje, ved hvilke der kun er mulighed for en
meget begrænset bebyggelse, kan sognerådet tillade, at udlægsbred-
den nedsættes til 8 m.

4. Ved blinde veje skal der udlægges areal til passende vendeplads.

§ 3
Byggelinier og hjørneafskæringer.

1. Langs offentlige biveje nr. 3, 4, 5, 7, 9 og 14 pålægges bygge-
linier i 15 m!s afstand fra vejmidte i medfør af vejbestyrelses-
loven«

2. Langs nye veje, for hvilke byggelinier ikke pålægges i henhold
til vejbestyrelsesloven, pålægges byggelinier i 15 m!s afstand
fra vejmidte.(For 8 m veje dog 14 m.)

3. Hjørnegrunde skal have brudt, hjørne af mindst 5 m fs bredde og
med lige store vinkler mod vejlinierne.

4. Langs de nye stier A - B - C o g D ~ E - F samt G - H pålægges
byggelinier i 25 m 1s afstand fra stiens midte, jfr. kortbilag.

§ 4
Grundenes benyttelse.

1. Vedtægtsområdet deles i 2 anvendelsesområder ( se kortbilag ),
Område I begrænses
mod nord af : grænsen for byplanområdet,
mod øst af : grænsen for byplanområdet, matr. nr. 8 a!s

sydskel, matr. nr. 26 a!s øst- og sydskel,
matr..nr. 28 a!s syd og østskel, sydskel af matr.
nr. 24 a, 27 a, 8 m, 2o _e, 2 a, 22 h, vestskel af
matr. nr.22 f, 22 k, 22 g, og 22 d en linie over
matr. nr 22 d til et punkt 15 m nord for matr.
23 h1s sydlige skel, matr. nr. 22 d!s østskel,
nordskel af matr. nr, 23 f og 17 H, fra matr. nr.
17 h1s nordøstlige hjørne langs vejen til matr. nr,
34 d!s østskels samt matr. nr. 34 d's østskel.

x)kommunalbestyrelsen vil tilstræbe, at en eventuel befæstelse af ud-
stykning s ve j ene sker ved at hjulsporene befæstes med asfalt eller
fliser i en bredde af 80 cm. og med en afstand mellem befæstelserne
på 80 cm.



mod syd afs kommunens grænser til Ringkøbing kommune.
mod vest af s grænsen for byplanområdet.
Oniråde^II begrænses
mod nord af s område I,
mod øst af : grænsen for byplanornrådet,
mod syd af : kommunegrænsen til Ringkøbing kommune,
mod vest af: område I

2. For område I gælder følgende bestemmelsers
På grundene må kun opføres eller indrettes bygninger til sommer-
beboelse, d.v.s. beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april -
3o september og uden for dette tidsrum kun til kortvarig ferie,
¥eek~end og lignende. På hver grund må kun opføres eller indret-
tes een enkelt beboelse.

3. Por område II gælder følgende bestemmelsers
a. På grundene må kun opføres eller indrettes bygninger til

sommerbeboelse, d.v.s. beboelse (natophold) i tidsrummet
1. april - 3o. september og udenfor dette tidsrum kun til
kortvarig ferie, week-end eller lignende.
På hver grund må kun opføres eller indrettes een enkelt
beboelse.

b. Kommunalbostyreisen kan tillade, at der på enkelte grunde
indrettes feriekolonier, sommerpensionater samt til opfyl-
delse af beboernes daglige fornødenheder udsalgssteder eller
mindre reparationsværksteder med tilhørende beboelse.

§ 5
Grundstørrelser.

1. For område I gælder følgende bestemmelsers
Udstykningen skal ske på en sådan måde, at bebyggelsen kan place-
res indenfor de på kortbilaget viste byområder, og alle nye grun-

2de skal i øvrigt udstykkes med en størrelse på mindst 5«ooo m'" og
skal kunne rumme et kvadrat med sidelinien 60 m.

2. Por område II gælder følgende bestemmelsers
Alle nye grunde skal udstykkes med en størrelse på mindst

2
5«ooo rn og skal kunne rumme et kvadrat med sidelinien 4o m.



§ 6
Afløbsforhold rn« y.r

Vandforsynings- og afløbsforholdene skal godkendes af sundheds-
kommissionen i henhold til sundhedsvedtægten.

§ 7
Bebygge'lsens pla_c_e_rin_g_«_

1. Hvor større afstand ikke er fastsat på anden vis, jfv.§3, skal
bebyggelsen holdes mindst lo m fra ske!9jfr. dog bygningsregle-
mentets kap, 3*3> stk. 8, vedrørende særlige afstande*

2. Ingen bygning må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær
ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op
over topperu

3. Enhver bygning skal opføres med en gavl mod vest og en side
parallel med ve j skel (kommunalbestyrelsen kan dispensere fra
§ 14).'

4.° Indenfor område I må bebyggelsen kun placeres indenfor de på
kortbilaget viste byggeområder.

' § 8
Be byggelsens ud f ormning v

1. Por bebyggelsen i omrade_I gælder følgende bestemmelser:
a. Ingen bygning må opføres med niere end 2525 m!s bygnings-

højde, hvorved forstås højden fra terræn til skæringen
mellem ydervæg og undersiden af taget, og med mere end
5 m fs husdybde udvendigt målt.
Udhuse og garager skal sammenbygges med beboelsesbygnin-
gen enten i een længe eller i vinkelbygning*

p
Endvidere må ingen bygning opføres med mindre end 5o m
bebygget areal, excl. garage, udhuse og lign.
Husene skal have en rektangulær grundform uden fremspring
og tilbagerykning,

b. Enhver bygning skal opføres enten med ydermur af tegl el-
ler som træskeletbygning med yderbeklædning af mindst
•§•" brædder, l på 2, Murede ydervægge må ikke hvidtes eller
males, men skal stå enten i den tradionelle sten eller vand-
skures med ufarvet kaltmørtel. Murede ydervægge med blank mur
skal i hvert tilfælde godkendes af sognerådet. Træydervægge
skal behandles med farveløs træimprægneringsvædske eller
saltimprægnere s.



Til døre, vinduesrammer, skodder og lign* er det dog tilladt
at anvende jordfarver og hvidt.

c. Bygningerne skal opføres med stråtag, og taget skal danne en
vinkel på mellem 45° og 5o° med det vandrette plan*
Taget skal forsynes med halv-valm.

d. Bygningerne og deres omgivelser skal holdes i forsvarlig stand,
således at de ikke frembyder et ubehageligt skue.

2« For bebyggelsen i oxnråde_Ij[ gælder følgende bestemmelsers
a. Ingen bygning må opføres med mere end 2,25 m!s bygningshøjde,

hvorved forstås højden fra terræn til skæringen mellem ydervæg
og undersiden af taget.
Dog kan kommunalbestyrelsen tillade, at bygninger til de i §4,
stk, 3 b, omhandlede formål opføres med en bygningshøjde på
indtil 3 j oo m*

b. Enhver bygning skal enten opføres med den traditionelle, af
sognerådet godkendte sten, eller pudses eller kalkes.
Ydre bygningssider og sokler skal fremtræde i farver dannet af
jordfarverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt,
italienskrødt og dodenkop) eller sort.
Til døre, vinduesrammer, skodder og lign. mindre bygningsdele
er andre farver tilladt.

c. Bygningerne skal opføres med stråtag, og taget skal danne en
vinkel på mellem 45 og 5o° med det vandrette plan.
Taget skal forsynes med halv-valm«

d. Bygningerne og deres omgivelser skal holdes i forsvarlig stand
således at de ikke frembyder et ubehageligt skue.

§ 9
Hegn og beplantning.

!• ^ j2E*lĴ JL-J? må ̂ 9r ikke opsættes nogen form for hegn i skel, og
der må ikke foretages nyplantning, dog må der plantes de for
landbruget nødvendige læplantninger, sålænge arealerne anven-
des til landbrug.

2« I_område II må der opsættes levende hegn og foretages nyplant-
ning, idet dog al beplantning og hegning skal holdes bag de i
§33 stk, 4, beskrevne byggelinier for de offentlige stier.

§ lo
Elforsyning m.in.

l, Alle elforsynings- og telefonledninger udføres som jordkabel, og



(udfylde* af dammcrkentort

der må ikke i område__I opføres transformatorstationer/ •;•'•-.'. i : ; • \
. _ ' : . " ' • • , . . v ; - - . - ; - , ; 1 ' : - '

Transformatorstationer på indtil 2o m grundareal og .indtil .'5 n i • • <
højden kan opstilles i pî rå̂ ê Î I under iagttagelse af de i denne
vedtægt fastsatte regler om afstand til naboekel og vej om bebyg-
gelsens udformning i overensstemmelse med den øv:(1ige bebyggelse i
området. Dog må stationerne opføres i naboskel, når højden ikke
er over 2,5 m* . ' ' ; , . '• ' '" . \ .... • ; ;':•;:.- x /.'v̂ v/ /'/•;'

Alui ind e l i g e be.fe t e rum e lse r r * : • - V/;;

l* Før noget byggeri påbegyndes, skal- der til godkei.dekse af•dets '
overensstemmelse med byplanen forelægges sogneråc.et tegninger,
der viser grunden og dens omgivelser, samt bygnii.gernes boliggen-
hed på grunden og dens størrelse, form, farve og indretning, lige
som den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal .oplyse

2* Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud for bestemmel-
sen i bygningslovgivningen. '., •". • . • .,
Opmærksomheden henledes på, at der ved bebyggelse af grunden må
.søges sædvanlig byggetilladelse i henhold til gældende bestemmel-
ser« • ' ' '..,.':' . .... •;.-.

' - ' § 12 . ' • • • ..•;:'-\.O^v.--v:;.^ v'!-'
Ek s'i s t e r e nå e^ _Jb^e b̂ y;gjye Isj? ̂  - \ ;'4 ' •

1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdel-
s e a f d e n eksisterende lovlige benyttelse o g bebyggelse. - . 'O

2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden an-
vendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser; må ikke finde

" 'sted. • - , . . . . - • - . ;-:•• ; - . . - . ' . . ;' . ' . . - . • : . " . • . ; , . . ' •:'-*\-,i, •-:^^ .'C-. ̂ ':-'^-:\:^ ̂ f^ .^':::

'.• ^>:^:>:-v';V^;- \'^'-\^ '. *^i^:^ *" '""';
'. i'".;r';' - ' • ' - . - : • " • • . ' ; ' : • ' ' • • : - ' : ' ' - ' • • . . - • ' . • • : ' . A--"-" ;. - ; gåjaleî et̂ ^ • - , . '•;.:-/.

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har.'alene Husby, sogneråd;-/

|^aj:juO_n^

9-^ispensationer'';.vi';bestemmelse^ if denrie;l:vedtægt: ;
<v^^Tv-;kan- ;in'dr'øiiimes:" af .';sog^
:.3";:"•'>';.;:.•-:•/%-;.'--:.::^->-'%,;->: • ' . ' -><• .y - - : - ^ -'•'<-<\ ^ '^!'^.''':'^

: • ^2V;; iT;; ̂ øvrigt ;^cari;:b

^l^'^
•^^:^ ' ••
''. Jenten & Kjfild-Icov.A/S, Kobcnhavn^ -'•: l'^'^'i.^^'^^ • ' : ' " . i-'s" •-' '• '''



Akt: Skab-'. J^nr. '£>/
f dommtrkontcr;

. vedtægtens bestemmelser* - . ; • - , ' . ' ' : i > -̂.r'.-..>̂ > - v-;^/-v-^V---
3« Dog kan dispensationer fra de i § 3 omhandlede byggelinier ved

offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vej-
bestyrelsesloven kompetente myndighed^- jfr. lov nr« 95 af 29«
marts 1957, § 45* , . ; V ::; : ; i ; ; '

4« I ganske specielle tilfælde kan amtsrådet efter indstilling fra
sognerådet dispensere fra bestemmelserne i § 4? stk. 2.

5* Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter sognerådets vedtagelse
og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse
og godkendelse af nye byplaner, ofr.*byplanlovens § 5*

- " • • ' . ' . > . ' . • . ' • - ' • . ' . *

Således vedtaget af Husby sogneråd, . , -': :-
Husby, den 2o. januar 1964* ' . \ V •;; ' •

Jens Andersen . , 7." . ; ; • :•'•.-.,. '̂  ;•.

- . ' ^ ' 2.k.3<nr«;32~28-1962/
I medfør af § l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr* 16o af 9,
maj 1962) godkendes foranstående af:.Husby^sogneråd-yodtagne forslag
til byplanvedtægt nr. l for en vestlig del af Husby kommune. \

Boligministeriet, den 15/ juli 1964. ;< : ,. ;„; / ; " ' • ; ' '-*

Eva Siesby
eksp.sekr.

indført ! r !?^kreds Nr. 93, Ringkøbfflg Kebsfaå m.
5. 8EP1964 : ^-

- jenien & KjeldskdfV A./S, KøbenhaYn ;



Genparten^ ri--fiVhed bekræftes. • '
r/^r~ s4

\ Baøogoi fo? Krfanrtds Rr. 93, Singkobing Ksbted
den f'2/e-^t '*>££ • ' " _ ; ; "

T b t o : za. *&,*A BL 11 Akt-, s^fe / •

! i • s\-- ••>'!;>.
',." " •• • f ' f -' •

©enpsrtcns rigtighed bekræftes; ^
J RinckeblRS ra. v, <Sea / /•* •

''<fJ^

.^;:^ -•••«,••'•"*>. - - i ' - - . -" , ^c**•V$>:'^:^'"'- v^-

1:'"'VV
-r'v;^ ;

. . J -.^ " • • : ' . • ->^/V-^^v--rv^- . - •• : - . :, v--:, /̂̂ .̂ :*-;>, .;;-

S:5^..^4^t^
,,•,,,; :'.^^*&i$r.%.

V:-



TILL/EG NR. l TIL BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR HUSBY. •, /

;•' -J -M" r
Nedennævnte omfatter kun omrade I i Husby.;

"1,1 n [f T§ 2 stk. l Tilføjelse: IU.u.\ i. iu

L̂ udlægges i 4 meters bredde fra klitf redningsliniens
»; C5 skæring med matr. nr. 18 a ved vestskel mod øst over matr.

W < ~~*
W <| g nr. 56, l d, 78 a, 27 f, 2o f / 6 f f 7 f, 74 b, 71 c, 35 k,
W i| !CNi 37 g, 39 c, 19 d og 22 d til eksist. sti ved arund nr. 213
^ s o æa — — - -̂

^ e» 2S Sî  og 307 østskel af matr. nr. 22 d.
<S2J
"2QI

c o r̂
(3 Sti M- M udlægges i 4 meters bredde langs matr. nr, 19 b

Q l Ci $S v--f

fj; §H A/ østskel fra sti E~F ved sydende af grund nr. 110 matr, nr.^ s * 4'-*
l ^ 22 k mod nord til sti' N-N ved nordende af grund nr. 111

matr, nr. 22 k*

Sti N-N udlægges i 4 meters bredde fra den gamle rednings-
vej nord for ejendommen nr, 22 på matr. nr. 50 b, mod syd-
øst over matr. nr. 50 b, mod syd og vest over matr. nr,
50 h, derefter mod øst over matr. nr. 56, I d , 78 d, 71 ar
39 b og 19 b til sti M-M ved sydende af grund nr. 112 matr.
nr. 22 £.

Sti 0-0 udlægges i 4 meters bredde fra off . bivej nr, 99
ved østskel af grund nr. 28 matr, nr. 2 æ, mod nord over
matr. nr. 2 æ, 2 a. og 2 $5, mod øst over matr. nr. 8 m og
8 r derefter igen mod nord over matr. nr. 8 r, 82 og 27 a_
til den off. bivej nr . 100 a ved matr. nr. 81 grund nr . 5.

§ 2 stk. 2 (x) eksist. fodnote erstattes med følgende:

Kommunalbestyrelsen vil tilstræbe, at en eventuel befæstel-
se af de sekundære boligveje sker ved et min. 10 cm tykt
lag stabilt grus i 4 meters bredde.

§ 3 stk. 4 Langs stierne L-L og N-N pålægges byggelinier i 25 meters
afstand fra stimidte.
Langs stierne M-M og 0-0 pålægges byggelinier i 10 meters
afstand fra stimidte.



§ 7 stk. 3 Rettelse:

Enhver bygning skal opføres med en gavl mod vest, kornmuna
bestyrelsen kan dog, hvor ganske særlige forhold gør det
uhensigtsmæssigt, meddele tilladelse til anden placering.

§ 8 stk, l.a. Ny tekst:

Ingen bygning må opføres med mere end 2,25 meters bygning
højde, hvorved forståes højden fra terræn til skæringe
mellem ydervæg og underside af taget (spær), og med mere
end 6,5 meters husdybde, udvendigt målt.
Det skal være tilladt at opføre vinkelbygninger uden frem
spring og tilbagerykninger.
Bygninger må kun opføres i én.etage eller én etage med ud-
nyttet tagetage.

r

Lys cg vinduesåbninger må kun placeres i gavle og kun min<
re kviste, der arkitektonisk er i overensstemmelse med sæ<*
vanlig byggeskik, og alene tjener til belysning af sekund;

_ ^.
re rum kan forventes godkendt.
Overdækkede altangangspartier (svalegange) i loftsetager
må således ikke etableres.
Udhuse og garager skal sammenbygges med beboelsesbygningen
enten i een længe eller i vinkelbygning.

2Endvidere må ingen bygning opføres med mindre end 65 m.
bebygget areal excl. garage, udhuse og lignende.

x) Kommunalbestyrelsen kan jævnfør byggeloven indlægge
niveauplan, hvor en mindre terrænregulering af hensyn
til høj grundvand gør en opfyldning nødvendig. I så
fald regnes højden fra nyt terræn.

Dette tillæg træder i kraft en uge efter Miljøministeriets
stadfæstelse.

Således vedtaget af Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse den
7. august 1974.

o -? T • Nordsmark7. kt. J.nr. B - 3 2 - i ? -
Foranstående byplanvedtægt godircndos borgmester
i medfør af § 1 i >cv om byp'anor (lov^e-
kencltgsroisø nr. 63 af 20. februar 1370).

Miljøministerist, d. S nt^
P.M.V.

• -E .3 .



Nærværende tillæg nr. l til byplanvedtægt nr. l for Husby

begæres tinglyst på følgende matr. nr.:

l d, 2 a, 2 y_, 2 z, 2 æ, 2 ø_, 6 f, 7 f, 8 a, 8 m, 8 r, 8 t, 8 v, 8 x>

8 y., 8 z, 17 ab, 17 ad, 17 h, 17 p_, 19 b, 19 d, 2o f, 2o £, 2o t,

22 d, 22 h, 23 x, 23 y,, 23 v, 24 £, 24 f, 24 £, 24 u, 26 a, 26 £,

26 k, 26 s_, 27 a, 27 f, 27 i, 28 a, 28 m, 34 aa, 34 ab, 34 ae, 34 ag,,

34 aø, 34 d, 34 æ, 34 ø, 35 k, 35.1, 35 m, 37 £, 37 i, 37,k, 39 b,

39 c, 39 e, 39 f, 5o b, 5o c, 5o e, 5o f, 5o £, 5o h, 5o _|, 5o k,

5o l, 53 d, 56, 71 a, 71 c, 71 d, 71 e, 71 £, 74 b, 74 c, 74 e, 75 a,

75 c, 75 d, 78 a, 78 b, 78 d, 78 £, 78 f, 81, 82, 83 a, 83 b, 83 c,

alle raatr.nr. af Husby by og sogn, samt alle efter 1. september 1974
herfra udstykkede parceller.

idfsri l d^QbcQon for rr"'-n i Pingkøbing den t O GKT, 1971

Tinsbcr^Ed.-^^Htc, i , 5 .if ' El, /i-Akt F N r. 3>>6>-

mcriir. n/r. 5J? ê  ̂ ^̂  ̂u,̂  ̂/ / J -J



* •

T r- . - © __ e . J.nr.
-FenITører til den d. d. godk-ndtø b
/edtægt.

MILJØMINISTERIET, den 3 HtT
P.M.V.

H U S B Y S O M M E R L A N D

Bilag til tillæg til byplanvedtægt nr. l

E ksp.se k r.
Ulfborg-Vemb kommune
Teknisk Forvaltning
Tingvej 5
6990 Ulfborg
tlf. (07) 49 15 55
august 1974



Vejledning ved ansøgning om byggetilladelse for sommerhuse i "Vester Husby".

Ansøgning om godkendelse af sommerhusbyggeri - herunder ombygning af og
tilbygning til sommerhuse - indsendes til Ulfborg-Vemb Kommune, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Tingvej 5, 6990 Ulfborg.

Følgende oplysninger ønskes medsendt:

1. Bygherres - evt. tillige grundejers navn og bopæl.
2. Navn, stilling og bopæl på den for projektet ansvarlige.
3. Ejendommens matrikelnummer og grundnummer ifølge vedlagte kortbilag,

samt areal opgivet i m2.
4. Ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Følgende tegninger skal vedlægges i 2 eksemplarer:

1. Beliggenhedsplan der viser byggegrundens form og størrelse, placering af de
derpå værende og projekterede bygninger, nedsivningsforhold, bebyggelsens
adgang til vej, samt beliggenheden af eventuel bebyggelse på tilstødende
grunde, alt i måleforhold ikke mindre end l : 400.

2. Facadetegninger, målsatte plantegninger, kloaktegninger og tværsnit i mål l :
50, visende dimensioner, materialevalg for de væsentlige bygningsdele,
herunder oplyse udformning af redningsvinduerne med højde- og breddemål på
den frie åbning.

3. Detailtegninger, særlige bygningskonstruktioner vises i mål l : 20 eller større.
4. Beregninger for spær, loftbjælker, dragere og søjler.

Man bedes bemærke, at et klart og fuldstændigt tegningsmateriale giver en kort
ekspeditionstid.

Godkendelser:

Det færdige - ikke tildækkede - kloaksystem skal anmeldes for kontrol af Teknik- og
Miljøforvaltningen, tlf. 97 49 88 25 eller tlf. 97 49 88 30.

Når byggearbejdet er afsluttet skal der ske færdigmelding til Teknik- og
Miljøforvaltningen, jfr. BR-s-98, afsnit 1.9.1.

Teknik- og Miljøforvaltningen, juni 2003.
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