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 HEGNING 
9.4.1.  Ved bygninger der ligger i skel mod vej, sti, naboskel og offentlige area-

ler må hegning mellem bygninger ikke overstige 1,80 m. Lodretstillede 
brædder i stakit, plankeværk, murværk afsluttet med teglsten og leven-
de hegn kan godkendes. Hegn udført i træ skal males med dækkende  
farve. Se kommentar til 9.4.1. 

9.4.2.  Metal og trådhegn tillades normalt ikke. Undtaget herfra er smedejerns-
rækværker hvor det i forhold til den konkrete ejendom, enten historisk 
eller ved en konkret arkitektonisk vurdering kan tillades. 

9.4.3. Langs Søvej og Strandvejen kan der alternativt opføres pudsede mure i 
samme farve som hovedhus.  

9.4.4.. Hegn kan suppleres med stensætning med natursten (kampesten, skifer 
og lignende) hvor dette er nødvendigt på grund af topografiske forhold. 
Betonsten og lignende er ikke tilladt. 

9.4.5. Eksisterende kampesten/naturstens- samt teglmure og hegn må ikke 
fjernes eller ændres. 

 ANDET 
9.5.1. Normalt tillades kun en fjerdedel af en grund belagt med fast belægning 

 BELÆGNING. 
9.6.1. For de på kortbilag 6 angivne gadestrækninger (Adelgade og stræderne 

samt vejforløb rundt om Gl. Torv)gælder følgende ved gennemgribende 
gaderenoveringer. 

9.6.2. Belægninger udføres uden kantstene, således at gaderummet fremstår 
som en sammenhængende flade..  

9.6.3. Langs husfacader og gangbelægninger lægges piksten eller chaussesten. 

 Der  lægges en til to rækker fliser for gående trafik med handicapvenlig-
hed.  

 Arealer til kørende trafik anlægges i fliser eller brosten. Kørebanarealer 
må ikke være gennemgående i gadens længderetning. 

 P-pladser og  kanter lægges med chaussesten eller brosten. 

 Afvanding sker i en rende udført i beton eller granit med afløbsriste. 

§ 10. FARVER 

10.1.  Farver på facader og bygningsdele såsom skorsten, mur, sokkel og træ-
værk. må ikke virke skæmmende og skal afstemmes, så der opnås en 
god helhedsvirkning i forhold til omkringliggende bygninger og gadebil-
ledet som helhed.  

10.2. Følgende farver eller blandinger heraf må benyttes  

Kommentar til 9.4.1. 

Hegning mellem to bygninger,  

udført i pudset mur og afsluttet 

med teglsten. 

Kommentar til 9.6.2. 

Gadearealet udenfor rådhuset er 

et eksempel på sammenhængen-

de belægning. 


