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Antennemast med højde op til 42 m



Antennemast med højde op til 42 m
Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes ny lokalplan for et sommerhusområde Kryle Klit, Hune. Samtidig er
kommuneplantillægget udtryk for et ønske om at justere kommuneplanramme 19.S2 – Blokhus Nord, sådan at der
tillades opførelse af en enkelt antennemast med højde på 42 m.

Lokalplanen udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed åbne muligheden for at imødekomme et
ønske fra en teleoperatør/mobiludbyder om opstilling af en 42m høj mobilantennemast på ejendommen 34c Hune By,
Hune, beliggende Højmarksvej 13, Kryle Klit, 9492 Blokhus.

Kommuneplantillægget omhandler ændring af højde grænse i kommuneplanramme 19.S2 og dermed åbner op for at der
tillades etablering af antennemast indenfor rammeområdet.

Jf. Helhedsplan 17 er matr.nr. 34c Hune By, Hune er beliggende i ramme 19.S2  og er udlagt til sommerhusområde og
kan anvendes som grønt fællesareal i tilknytning til sommerhusområdet. Ejendommen er bebyggede med enfamilieshus
(parcelhus) og dertil hørende mindre bebyggelse.

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

19.S2
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Nye rammer
De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.

Nye rammer
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19.S2 - Blokhus Nord

Plannummer 19.S2

Anvendelse generelt Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent 15%

Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom

Max. antal etager 1 etage

Max. bygningshøjde 6,5 m

Min. miljøklasse 1

Max. miljøklasse 2

Anvendelse
Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse i mere end én etage og med
en bygningshøjde på mere end 5,0 meter, kan fastholde sit oprindelige etageantal og sin
oprindelige højde. Dette gælder også for nybyggeri på ejendommen. Indenfor matr.nr. 34c
Hune By, Hune tillades etablering af én antennemast med højde op til 42 m.

Specifik anvendelse Specifik anvendelse: Tekniske anlæg

Maksimal tilladt bygningshøjde: 42 m

Zonestatus Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhuse

Nye rammer
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Aflyste rammer
De efterfølgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse.

Aflyste rammer
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