
 Velkommen til Dialogmøde om Strandens hus  
Tirsdag den 26. februar 2019, kl. 17.00–19.00 



Program
Dialogmøde om forslag til projekt og lokalplan for Strandens hus, tirsdag den 26. februar 2019 

 17:00 Velkommen og program
Projektet Vandsportsfaciliteter Strandens hus 
Projektet Restaurant Strandens hus

 Lokalplangrundlag for Strandens hus

 17:45 PAUSE

 18:00 Dialog - spørgsmål og bemærkninger
 18:50 Opsamling og afrunding
 19:00 Tak for i aften
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Projektforslag ”Strandens hus”

Byrådsbeslutning af 28. januar 2019
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To projektforslag i ét:

Vandsportsfaciliteter 
– Strandens hus

Restaurant 
– Strandens hus

Fælles faciliteter 
- adgangsforhold, 
opholdsarealer, 
teknik, parkering, mm.

Offentlige toiletter



Vandsportsfaciliteter 
ca. 260 m2

Opbevaring
ca. 205 m2

Offentlige funktioner 
Total ca. 30 m2

Restaurant
Total ca. 290 m2

Total ca. 800 m2
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Hvilke funktioner indeholder projektforslaget
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Projektforslag
med delforslag

Eksisterende bygninger

”Strandløven” nedrives

”Rørdal” nedrives

”Kunda” renoveres
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ARKITEKTURSYN
Strandens hus

Flere små 
bygninger i 
stedet for 
én stor

Inspiration fra 
strandnære 
bygninger

Tilpasse 
bygninger til 
placering i  
klitterne

Bevare 
atmosfæren 
på grunden
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NATURSYN 
Strandens hus

Adgangsvej og 
parkering i 
græsarmering

Fælles grønt 
opholdsareal 
i læ af 
bygningerne

Tage størst 
muligt hensyn 
til 
eksisterende 
beplantning

Arealer med 
græsplæne, 
grusstier, 
terrændæk i 
egeplanker

Åbne grunden 
op, ingen hegn 
el. parkering 
midt på  
grunden 



PARKERING
Strandens hus
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Nyetableret parkering til cykler og biler

Eksisterende parkering på Østre Strandvej 
- evt. med optimering / sanering



Vandsportsfaciliteter 
Strandens hus

Fælles faciliteter for: 

- sejlsport 
- kajak 
- vinterbadere
- beachvolley
- m.fl.

+ Offentlige toiletter
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Restaurant Strandens hus



Lokalplanforslag for ”Strandens hus”
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Byrådet besluttede den 28. januar 2019, at:



Lokalplanområde – forslag 
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Gældende lokalplan 316.4
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Lokalplan 316.5 – projektlokalplan med afsæt i Strandens hus”

Østre Strandvej 
medtages

Flere delområder med 
forskellig anvendelse

Strandbeskyttelseslinje

Strandbyggelinje



Lokalplan 316.5  -hvad nu… processen for en lokalplan
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Forundersøgelser / 
udarbejdelse af forslag

Offentlig høring

Politisk behandling af 
forslag lokalplan

Borgermøde

Politisk behandling af 
forslag til endelig lokalplan

Dialogmøde
Offentlig bekendtgørelse 
af lokalplan

Behandling af 
indsigelser / 
tilretning af plan

Evt.tilpasning af 
plan endelig plan

4 ugers klagefrist

Politisk igangsætning 
af lokalplan
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● 15 MINUTTERS PAUSE



Spørgsmål og bemærkninger

HVORFOR

HVOR

HVEM

HVORDAN
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HVAD

DIALOG
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TAK FOR I AFTEN


