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For uddybende bestemmelser henvises der til Lokalplan 19-001,  
nye retningslinjer for udeservering og Miljøbeskyttelsesloven

Hjælp os med at holde 
Blokhus ”skarp” i sommeren 
2022



Bestemmelser vedr. skiltning 
og hegn i Blokhus midtby

Skilte skal underordne sig facaden samt 
nabofacader, så de i størrelse og udseen-
de ikke virker dominerende. Ved flere skil-
te på samme husfacade skal skiltningen 
samordnes, så den udgør en harmonisk 
helhed.

Udhængsskilte skal tilpasses husets arki-
tektur og øvrig skiltning.

SKILTNING

Udhængsskilte må ikke 
overstige 0,5 m2

Skilt max 2 m2

Beachflag, bannere 
og reklameflag må 
ikke opsættes



Streamers må op-
sættes på vinduer 
svarende til max. 
25% af det enkelte 
vinduesareal

På fortove skal der friholdes 
en passagebredde på 1,3 m 
for foldeskilte og lign.

Til belysning af skilte må kun 
anvendes indirekte belysning. 
Spotlamper til indirekte belys-
ning skal optræde neutralt

Fortov Forto
v

1,3 m
1,3 m

Lysskilte må 
ikke opsættes



Levende hegn

Ovenpå det faste hegn kan 
der etableres glas på max 
80 cm. 

H E G N

Plankeværk, stakitter 
og raftehegn

Vej

1,2 m

1,8 m

nabo

Hegn skal udføres som mur, plankeværk, sta-
kit, raftehegn eller levende hegn.

Murede hegn skal opføres med samme kva-
litet, materialer, overflade og farve som ho-
vedhusets facader. Højden må ikke overstige 
1,20 meter mod offentlig vej/ sti og 1,80 me-
ter i naboskel eller på egen grund.

Plankeværker skal udføres af brædder i træ. 
Plankeværker skal males med dækkende ma-
ling i farverne rød, grå, sort eller hvid.
Højden på plankeværker må ikke overstige 
1,20 meter mod offentlig vej/ sti og 1,80 me-
ter i naboskel eller på egen grund. Det samme 
gælder for stakitter og raftehegn

Mur

Vej

1,2 m

1,8 m

nabo
Vej

nabo

Samme kvalitet, materialer, 
overflade og farve som hoved-
husets facader



Parkeringspladser må 
ikke inddrages til an-
den anvendelse

Udeservering 
kræver tilladelse
Nye retningslinjer vedr. 
udeservering kan findes på 
www.jammerbugt.dk

Parkering og
udeservering



Markiser skal udføres i ensfarvet og refleksfrit stof 
og må kun opsættes med længder, svarende til byg-
ningens vindues- og dørhuller.

Markiser skal være sammenfoldelige og skal frihol-
des for påskrift/ reklamer.

Ved udendørs servering og ophold må der opstilles 
parasoller under forudsætning af, at der opnås et 
harmonisk helhedsindtryk med tilhørende bygning-
er og omgivelser.

Parasoller skal være ensfarvede og have en højde 
på mindst 200 cm til underkant af parasollen.

Faste baldakiner må ikke opsættes.

Parasoller skal  have en 
højde på mindst 200 cm 
til underkant af para-
sollen.

Markiser, baldakiner 
og parasoller

200 cm



Markiser skal udføres i ens-
farvet og refleksfrit stof. De 
skal være sammenfoldelige 
og skal friholdes for på-
skrift/reklamer

Faste baldakiner
må ikke opsættes



Musik & Støj
Det er tilladt at spille musik både indendørs og udendørs. Det 
er en forudsætning, at miljøbeskyttelseslovens regler for støj 
overholdes.

De vejledende grænseværdier i naboskel er:

Dag Tidsrum Grænseværdi

mandag-fredag kl. 07.00-18.00 55 dB(A)

mandag-fredag kl. 18.00-22.00 45 dB(A)

Lørdag kl. 07.00-14.00 55 dB(A)

Lørdag kl. 14.00-22.00 45 dB(A)

Søndag kl. 07.00-22.00 45 dB(A)

Alle dage kl. 22.00-07.00 40 dB(A)

Støjen måles i skel til 
nabo, og det er derfor 
individuelt, hvor højt der 
kan spilles det enkelte 
sted.



By Night arrangementer o.lign.

Udeserveringen skal ophøre senest kl. 24.00, med mindre der er tale 
om specielle fælles event-arrangementer for området f.eks. By Night 
arrangementer med fyrværkeri, nytårsaften eller lignende.

Der skal ansøges særskilt pr. arrangement.
Ansøgningen sendes senest 14 dage før til industri@jammerbugt.dk

Efter kl. 22.00 må der kun spilles musik 
indendørs med lukkede vinduer og døre, 
medmindre der i enkelte tilfælde er tale 
om særlige event-arrangementer, der 
er ansøgt om senest 14 dage forud for 
afholdelse.







For flere informationer kontakt kommunens Planafdeling: 
 

plan@jammerbugt.dk

Ansøg om tilladelse til særlige event-arrangementer her:

industri@jammerbugt.dk


