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Kort beskrivelse af lokalplanens indhold 

 
Eksisterende forhold 

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Odder by på grænsen til det åbne land. Mod 
nordvest afgrænses området af den eksisterende by, der afgrænses af en skovplantning 
Præstelunden og Rævs å. Skoven ses på billedet herunder. Mod nordøst afgrænses området af 
Randlevvej, mod syd af Houvej og mod sydøst af den fremtidige omfartsvej øst for Odder by. 
Området henligger i dag som landbrugsjord. Det er lettere kuperet med højdepunkter mod syd og 
øst. 
 

Lokalplanområdet set fra Randlevvej mod nord 

 
Baggrund og formål 

Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af ”Strukturplan for Randlevparken”. Strukturplanen 
blev vedtaget af Byrådet i september 2007, og fastlægger en række hovedprincipper for en 
udbygning af området. Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af en privat investor, der 
ønsker at udbygge området. 
 
Strukturplan for Randlevparken 

Strukturplanen udstikker en række hovedprincipper for planers udformning inden for 
strukturplanområdet: 
 
 

 Området skal udelukkende bebygges med parcelhuse (åben-lav boligbebyggelse) og evt. 
institution, 

 Området skal opdeles i socialt overskuelige boligområder, 
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 Der skal arbejdes med lokale grønne områder, der kan fungere som fællesarealer for de 
enkelte boligområder, 

 Boligveje og lokale grønne områder kan eventuelt tænkes sammen, 
 Der skal sikres gode stiforbindelser, der forbinder alle boligområder med naturen mod 

nord og øst, og med de eksisterende stier i området, 
 Der skal overholdes beskyttelseszoner på minimum 40 meter til de beskyttede områder 

(Rævs å og skoven Præstelund) og 
 der kan arbejdes med støjafskærmende foranstaltninger ud mod de overordnede veje mod 

syd og øst. 
 
Planens hovedtræk 

Med udgangspunkt i strukturplanens hovedprincipper er der udarbejdet en bebyggelsesplan, der 
mere detaljeret viser en mulig udbygning af området. Bebyggelsesplanen danner grundlag for 
denne lokalplan – dog er området nord for den eksisterende Randlevvej med institutioner og 
grønt område ikke medtaget. 
 

Eksempel på hvordan området kan bebygges 

 
 
Planen består af 86 parcelhusgrunde med en gennemsnitlig grundstørrelse på omkring 850 m2. 
Området inddeles i overensstemmelse med strukturplanen i mindre boligområder med de indre 
grønne kiler som fællesareal.  
 
Området forbindes med det regionale stisystem, der dels løber langs Hovvej dels langs den 
fremtidige omfartsvej. Langs omfartsvejen friholdes således et areal til en ny regional sti.  
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Bebyggelsens omfang og udseende 

Grundenes størrelse og den maksimale bygningshøjde afhænger af placeringen i forhold til 
landskabet samt nærheden til Houvej og den nye omfartsvej. I området som helhed kan der 
bygges i 1 etage med udnyttet tagetage. I de områder, hvor terrænet er mest markant, må der 
bygges i 2 etager – bortset fra det vestligste boligområde, som ligger mellem Houvej og det 
grønne område ved åen. Det giver bedre mulighed for at kunne udnytte den enkelte grund.  
 

Diagram visende etagehøjder og grønne kiler 

 
For at udnytte lokalplanområdet optimalt, minimeres bebyggelsens afstand til vejene. Med en 2 
m høj støjvold mod begge veje, må der derfor maksimalt bygges i én etage med udnyttet tagetage 
i områderne langs vejene. 
 
Delområde I, der ligger mellem vej A-B og det grønne område ved Præstelund, er til bebyggelse 
i 2 etager med ensidig taghældning (0-25 grader), herunder fladt tag. Bebyggelsen kan opføres i 
op til 8,5 meters højde. Taghældningens højeste punkt skal orienteres mod åen. Husene skal 
placeres med gavl eller facade parallelt med skellet mod boligvejen/den grønne kile. Herunder 
ses et princip for opførelse af byggeri i området. 
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Principsnit for opførelse af byggeri i 2 etager 

 
 
Område II ligger langs Houvej og den nye omfartsvej. Her kan der opføres mere traditionelt 
parcelhusbyggeri – i højst 1etage med udnyttet tagetage, og med en bygningshøjde op til 7,5 m. 
Husene skal opføres med symmetrisk saddeltag, og de skal placeres med facade eller gavl 
parallelt med vejen, mindst 4 og højst 6 m fra vej.  
 
Område III ligger i lokalplanområdets vestligste del langs Houvej. Her kan der opføres træhuse 
med saddeltag. Husene kan opføres i max. 1 etage med udnyttet tagetage, og med en 
bygningshøjde op til 7,5 m.  
 
Bebyggelsens tage skal enten udføres som flade tage eller i et sort tagmateriale, hvis der er 
hældning på taget. Herved fastholdes et ensartet, overordnet præg samtidig med at der gives 
mulighed for at variere bebyggelsen. 
 
De grønne områder 

Lokalplanområdets kant mod nord og øst udlægges som et sammenhængende grønt område. Det 
fungerer som rekreative arealer for områdets beboere og for offentligheden. Boligerne har 
adgang til dette område via en række indre grønne kiler. 
 
Boligvejene integreres i de indre grønne kiler – på den måde får man et aktivt grønt fællesareal 
kombineret med en grøn og åben adgangsvej til sin bolig. Materialevalg, dimensionering og et 
slynget forløb af vejen skal medvirke til at sænke farten og skærpe opmærksomheden.  
 
Ved kilernes krydsning med den overordnede vej etableres en anden belægning i kilernes bredde. 
Det er med til at nedsætte farten på den overordnede vej. Den anden belægning etableres i 
samme plan som Stamvejen – ikke en hævet flade. Kilerne skaber kontakt og adgang til 
fællesarealerne ved åen og skoven og er forbundet med de omkringliggende stier. Her kan der 
placeres forskellige rekreative fælles funktioner – grillpladser, legeområder, petanque og lign.  
 
Ved at arbejde med varieret hækbeplantning kan kilerne samtidig gøres identitetsskabende for de 
enkelte områder. Det er intentionen med planen at definere nogle styrende principper for 
bebyggelsen i forhold til de grønne kiler. For at disse fællesarealer fremstår som veldefinerede 
rumligheder, reguleres der med byggelinjer (placeringslinjer) og de afgrænsende hækkes 
karakter. 
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Eksempel på grøn kile med boligvej 1:1000
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Lokalplanens forhold til anden planlægning 

 

Skovbeskyttelseslinje 
Der gælder en skovbeskyttelseslinje på 300 m for alle offentlige skove og for private skove med 
et sammenhængende areal på mindst 20 ha. I zonen inden for skovbeskyttelseslinjen må der ikke 
placeres bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne og master. 
Skovbeskyttelseslinjen gælder både for skovplantningen nord og øst for lokalplanområdet. 
 
Statens Miljøcenter i Århus kan reducere skovbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområdet efter 
Naturbeskyttelseslovens § 69. Miljøcenter Århus vil blive ansøgt om at reducere 
skovbeskyttelseslinjen samtidig med, at lokalplanforslaget fremsættes i offentlig høring.  
 

Åbeskyttelseslinje 
Åbeskyttelseslinjen gælder for søer med en vandflade på mindst 3 ha og for vandløb, som 
amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinie. Åbeskyttelseslinjen 
forløber 150 meter fra vandløbets øverste kant (vandløbslinjen). Inden for beskyttelseszonen er 
der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må 
heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. Åbeskyttelseslinjen gælder for 
vandløbet umiddelbart nord for lokalplanområdet. 
 
Statens Miljøcenter i Århus kan reducere åbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområdet efter 
Naturbeskyttelseslovens § 69. Miljøcenter Århus vil blive ansøgt om at reducere 
åbeskyttelseslinjen samtidig med, at lokalplanforslaget fremsættes i offentlig høring.  
 
Odder Kommune kan meddele dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at foretage 
terrænreguleringer og etablere stier og regnvandsbassiner og lignende inden for 
åbeskyttelseslinjen. 
 
Spredningskorridor 
Iflg. kommuneplan 2009 – 2021 er der udpeget en spredningskorridor langs Rævs å. Vedtages 
lokalplanen endeligt vil spredningskorridoren kunne opretholdes ubrudt, uforstyrret og uden 
spærringer i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.  
 
Planloven - Zonestatus 
Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse 
overføres en del af lokalplanområdet til byzone, mens en del forbliver i landzone.  
 
Landzonetilladelse – bonusvirkning 
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser til etablering af regnvandsbassiner, som er nødvendige 
for lokalplanens virkeliggørelse, i den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, jf. 
Planlovens § 35 stk.1. 
 
Der skal således ikke søges om landzonetilladelse ved etablering af de regnvandsbassiner, som 
lokalplanen muliggør. 
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Kommuneplan 2009-2021 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet ligger 
inden for kommuneplanens rammeområde 1.B.42 og 1.RE.11., der er udlagt til boligformål 
henholdsvis rekreativt område.  
 
Miljøbeskyttelsesloven - støjhensyn  
Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et 
tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. grænseværdier anført i Miljøstyrelsens 
vejledninger.  

Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende 
udenomsarealer.  

Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje må ikke overstige Lden 55 dB. For 
lokalplanområ-det skal det sikres, at den støj, der påføres området, ikke overstiger Lden 55 dB.  

I miljøscreeningen er der på baggrund af et støjberegningsnotat fra 2006 redegjort for, at 
støjgrænserne kan overholdes ved etablering af en 2 m høj støjvold, ligesom boligområderne er 
defineret, således at støjgrænserne overholdes. Desuden er der langs Houvej og den fremtidige 
omfartsvej sat en maksimal højde på bebyggelsen på 1 etage, således at bebyggelsen ikke 
påvirkes med facadestøj ved etablering af en støjvold med 2 m højde. 

Der er ikke støjende virksomheder i nærheden af lokalplanområdet. 

Indledende miljøvurdering/screening 
Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

Ved den indledende miljøvurdering/screening af lokalplan nr. 1109 har Byrådet vurderet, at det 
ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet.  

Konklusionen er, at boligområdet ikke efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(LBK nr.1398 af 5.5.2004, §3 - bilag 3 og 4) er omfattet af aktiviteter, der medfører, at der skal 
udarbejdes en vurdering af miljøet.  

Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, her-
under kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold 
mellem samtlige disse faktorer.  

De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af 
screeningen, som kan ses i sagen ved forespørgsel til Planafdelingen, Borgerservice, Odder 
Kommune, sag nr. 960519, dok. nr. 1137642.  

Museumsloven 
I vinteren 2008 prøvegravede Moesgård Museum et ca. 10 ha stort område ved den 
kommende Randlevvej i Odder.  
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Prøvegravningen afslørede spor fra henholdsvis ældre jernalder (500 – 0. f.Kr.) og middelalder, 
sandsynligvis den nedlagte landsby Hovedstrup, som er omtalt i kilder fra 1300-tallet. På 
baggrund af prøvegravningens resultater ønsker museet at udgrave 5 arealer med en samlet 
størrelse på ca. 2,4 ha, før jordarbejdet påbegyndes. 
 
Vejloven 
Adgangsbegrænsning: Langs Houvej er der tinglyst servitut om adgangsbegrænsning. I følge 
adgangsfortegnelsen er der ikke tillagt ejendommen direkte adgang til Houvej. 
Byggelinier: Langs Houvej er tinglyst vejbyggelinjer på 25 m, byggelinjen måles fra vejens 
midtlinie. Langs den planlagte omfartsvej øst om Odder, er der tinglyst en byggelinje på 20 m, 
byggelinijen måles fra omfartsvejens midtlinje. 
 
Adgangsforhold: Den ønskede overkørsel til Houvej forudsætter særskilt tilladelse af kommunen 
som vejbestyrelse. En sådan godkendelse vil blive meddelt på nærmere fastsatte vilkår, herunder 
blandt andet et krav om ombygning af Houvej på grund af de trafikale forhold. 
 
Skole- og institutionsforhold 
Området ligger i Skovbakkeskolens distrikt. Skolen ligger på Tværgade 12 i en afstand af 1 km 
fra lokalplanområdet. Skolen har børnehaveklasse til og med 9. klasse. På skolen er der ca.680 
elever. 
 
Børneinstitutionen Skovbakken er beliggende i umiddelbar nærhed af skolen. Børnehaven er 
normeret til 60 børn i alderen 3 – 6 år. 
 
Kollektiv trafik 
Området betjenes ikke af kollektiv trafik. Nærmeste bybus stoppested er beliggende ved 
Lundevej ca. 400 m fra lokalplanområdet. Der er regional bustrafik på Randlevvej og Houvej. 
 

Varmeplan 
Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune og beliggende inden for Odder 
Varmeværks forsyningsområde. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny bebyggelse skal 
tilsluttes fjernvarme. Der kan dispenseres for tilslutningspligten, hvis bebyggelsen opføres som 
passivhus eller lavenergihus. Projektforslag skal udarbejdes af Odder Varmeværk. Der er forbud 
mod etablering af el-varme.  
 
Varmetabet i fjernvarmestikledningerne skal minimeres som led i de generelle 
energibesparelsestiltag. Det vil sige, at boligerne og det rum i boligerne, hvor fjernvarmeenheden 
placeres, typisk bryggerset, skal placeres så tæt ved vej/hovedledningerne som muligt.  
 
Spildevandsplan 
Området er ikke omfattet af spildevandsplanen for Odder Kommune. Der skal udarbejdes et 
tillæg til spildevandsplanen. 
 
Det forudsættes, at området kloakeres med separat system og tilsluttes offentlig kloak. 
Lokalplanen sikrer udlæg så der kan etableres regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet.  
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Lokalplanen erstatter de tilladelser – landzonetilladelser – som er nødvendige for at kunne 
etablere regnvandsbassiner. Odder Kommune skal søges om udledningstilladelse og dispensation 
fra åbeskyttelseslinjen. 
  
Vandforsyningsplan 
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er arealet 
medtaget i området for Odder Vandværk.  
 

Antenneforhold 

Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg, Odder Antenneforening. Der er forbud 
mod egne paraboler, med mindre Odder Antenneforening ikke kan levere den ønskede kanal.  
 

Bæredygtig udvikling 

Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved 
at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil 
herigennem gerne inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme 
målsætning. 
 
Bygninger kan placeres og udformes, så man udnytter solen som supplement til opvarmning. 
Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan 
der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v. som har et lavt 
energiforbrug.  
 
Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for 
den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der 
skaber sunde bygninger, har generel betydning for sundhedstilstanden. 
 
Mange former for foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og deres omgivelser som et led i 
en bæredygtig udvikling. Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om ”Boliger og 
byøkologi - idéer og vejledning”: I vejledningen informeres om en række af de grundlæggende 
miljøvenlige muligheder, som bygherrer og rådgivere opfordres til at arbejde med i byggeriet.  
 
De fleste borgere er med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes 
udviklingen imidlertid nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og 
bæredygtigt samfund. Vejledningen kan hentes på www.odernettet.dk den kan også udleveres 
ved henvendelse til Borgerservice på Rådhuset.  
 
Tilgængelighed 

Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og 
erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt at sikre, at gældende regler bliver 
overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre 
og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle 
er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og 
anmeldelser. 
 

http://www.odernettet.dk/
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Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og 
brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i 
byggesagsbehandlingen. 
 
Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, 
f.eks. ved at benytte Dansk Standard 3028 ”Tilgængelighed for alle”, Dansk Standard 105 
”Udearealer for alle” og Vejdirektoratet ”Færdselsarealer for alle”. 
 
Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen medborgere udelukkes 
fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder ude på de ubebyggede arealer og 
adgangsarealerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager, rum m.m., og det gælder 
muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger. 
 
Tilgængelighedskravene skal f.eks. overholdes ved opførelse og indretning af boliger, herunder 
enfamiliehuse, fælleshuse, helseklinikker, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller. 
restaurationer, caféer, kontor- og administrationsbygninger, andre erhvervslokaler som 
værksteder, butikker m.fl. samt som førnævnt på udearealer. 
 

Kemiske bekæmpelsesmidler 

Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for 
vandforsyningerne og grundvandet. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse opfordrer Byrådet 
grundejerne til at undlade brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokalplanområdet. 
 
Teknisk forsyning (Pligtige) 

Elforsyning          :Kan ske fra Østjysk Energi A/S. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el- 
                             marked. 
 
Vandforsyning     :I/S Odder Vandværk. 
 
Varmeforsyning   :Odder Varmeværk A.m.b.A. 
 
Kloakforsyning      :Sker i henhold til gældende regler for afledning af 
spildevand inden for spil 
                              devandsplanens område efter aftale med Teknisk Afdeling. 
 
Regnvand             :Afledes separat gennem offentligt system. 
 
Brandhaner           :Odder Kommune, Beredskabsafdelingen (Brandvæsenet). 
. 
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Lokalplanens bestemmelser 

 
Lokalplan for et område til boligformål beliggende ved Randlevvej i Odder by. I henhold til lov 
om planlægning (lov nr. 1027 af 20.10.2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 
afsnit 2 nævnte område. 
 
 
1. Lokalplanens formål 

 
         Lokalplanens formål er: 
 
at  udlægge området til boligformål – parcelhuse til helårsbeboelse,  
at  sikre udlæg af veje, stier og fælles friarealer, 
at  fastlægge vejadgangen til området,  
at  fastsætte bestemmelser om støjafskærmning mod de omgivende veje,  
at  overføre dele af området fra landzone til byzone, 
at  tilskynde til:  

at der opføres ressourcebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi-, 
miljø samt, at  inde- og udearealer udføres med henblik på tilgængelighed. 
(se redegørelsens afsnit om bæredygtig udvikling og tilgængelighed for alle). 

 
 
2. Områdets afgrænsning og zonestatus 

 
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 1cb 

og del af matr. nr. ”a” (vejareal) begge af Rodsteenseje Hgd., Odder samt alle parceller, 
der efter den 26. august 2008 udstykkes eller sammenlægges eller arealoverføres fra 
nævnte ejendom. 

 
2.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder som vist på kort nr. 2. 
 
2.3 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres dele af 

lokalplanområdet, som markeret på kort nr. 1, til byzone.  
 
2.4 Etablering af regnvandsbassiner og tilhørende anlæg i delområde IV iht. § 6.5 og § 9.3 

kræver ikke tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse). 
 
 Yderligere bebyggelse og anlæg i landzonearealer kræver fortsat landzonetilladelse. 
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3. Områdets anvendelse 

 
  Delområde I 

 
3.1 Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til helårsbeboelse 

opført med maksimalt to etager. 
 

Delområde II 

 

3.2 Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til helårsbeboelse 
opført med maksimalt én etage med udnyttet tagetage. 

 
Delområde III 

 

3.3 Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til helårsbeboelse 
opført med maksimalt én etage med udnyttet tagetage. 

 
Delområde IV 

 
3.4 Området må kun anvendes til grønt fælles friareal med regnvandsbassiner for bebyggelsen 

i lokalplanområdet. 
 

Fællesbestemmelser for delområde I, II og III 

 
3.5 På den enkelte ejendom kan der drives liberalt erhverv såsom revisor, arkitekt, frisør o.l. 

sammen med den enkelte bolig under forudsætning af:  
 

 at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, 
 
 at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af 
beboelsesejendom og områdets karakter af boligområde ikke brydes,  
 
at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende og  
 
 at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den 
pågældende ejendom.  
 

Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 

 
3.6 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tekniske anlæg som 

transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets drift og forsyning. 
Udseende og placering skal godkendes af Odder Kommune.  

 
 
 
 
 



3 
  
Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1109  

 

 

4. Udstykninger 
 

4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning. Udstykning skal ske som vist på kort nr. 3. 
 
4.2 Grunde til åben lav bebyggelse må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 700 m².  
 
 
5. Vej- , parkerings- og byggelinieforhold 

 

Veje og stier 

 
5.1 Vejadgang til området skal ske fra Randlevvej. 
 
5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed som vist på kort nr. 2. 
 

 Vej A-B udlægges i en bredde af 15 m og anlægges i en kørebanebredde af minimum 7 
m. Beplantning langs vej A-B kan ske i princippet som vist på kort nr. 3. Randlevvej omlægges 
på strækningen inden for lokalplanområdet, så den i stedet følger vej A-B´s udlæg. 

 
 Vej C-D udlægges i en bredde af 8 m og anlægges i en kørebanebredde af minimum 5 m. 
 
5.3 Der udlægges arealer til en kombination af veje og grønne friarealer som vist på kort nr. 2. Det 

samlede udlæg for adgangsvejene i de grønne kiler anvendes til en kombination af veje og 
grønne friarealer i princippet som vist på kort nr. 3. 
 
Adgangsvejene placeret i de grønne kiler anlægges i en kørebanebredde på minimum 5 m, hvor 
de 4 m skal anlægges med fast belægning (fliser, asfalt el. lign.) og ½ m på hver side skal 
anlægges med græsarmeringssten eller lign. materiale, der fremstår med en grøn karakter. 
Vejene skal give adgang til alle tilstødende matrikler.1  
 
Vejene skal udformes med vendepladser, der dimensioneres efter gældende vejregler, så 
renovationsvogne og lignende køretøjer kan vende.  

 
5.4 Vejadgang til de enkelte områder skal ske inden for de grønne kiler med boligveje, der er vist 

på kort nr. 2. På den strækning i en afstand af 10 meter fra vej A-B, der er vist på kort nr. 2 må 
der ikke etableres direkte vejadgang til den enkelte matrikel. Vejadgang til den enkelte matrikel 
skal ske i princippet som vist på kort nr. 3. 

 
5.5 Sti a-b og e-f-g udlægges i en bredde af 4 m og anlægges i en stibredde af minimum 2 m. 

 
 

 Sti c-d, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r og s udlægges i en bredde af 3 m og anlægges i en stibredde af 
 minimum 1,5 m. 
 

                                                 
1 Fælles udearealer skal anlægges så de kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelse blandt andet 
kørestolsbrugere, blinde og svagtseende. Der henvises til DS 3028 – Tilgængelighed for alle, DS 105 – Udearealer for 
alle samt Færdselsarealer for alle, udgivet af Vejdirektoratet i december 2003. 
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 Parkering  
 
5.6 På hver parcel i delområde I, II og III skal der udlægges mindst 2 parkeringspladser.  
 
5.7 Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større erhvervskøretøjer over 3, 5 tons 

må ikke finde sted inden for området med mindre disse køretøjer har et erhvervsmæssigt ærinde 
(eksempelvis når skraldebil skal afhente affald, flyttebil skal flytte for beboere eller lign.). 

 
5.8 Henstilling af campingvogne, autocampere, lystbåde, køretøjer og lign. skal foregå på egen 

matrikel og skal afskærmes mod vej og nabo af hegn eller stå i garage eller carport. 
Campingvogne og lignende må ikke optage parkeringspladser nævnt i pkt. 5.6. 

 
 
6. Tekniske anlæg og forsyning 

 
6.1 Alle tekniske forsyningsledninger skal udføres som jordkabler. 
  
6.2 Regnvandsanlæg til toiletskyl, vanding, nedsivning m.v. kan etableres af økologiske og 

ressourcemæssige hensyn, hvis de geotekniske forhold tillader det.  

6.3 Udvendige antenner til radiokommunikation, der er godkendt af Telestyrelsen og af folk med 
teleinspektionens radioamatørsendetilladelse, må ikke opsættes uden Odder Kommunes 
tilladelse.  

6.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes Odder Varmeværk.2 Opvarmning med el-varme er ikke tilladt. 

6.5 Området separatkloakeres og tilsluttes offentlig kloak. Overfladevand kan afledes til Rævs Å 
via regnvandsbassiner placeret i delområde IV. 

 

7. Bebyggelsens omfang og placering3 

 

Delområde I 

 

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. Der kan ikke 
medregnes areal fra fælles grønne arealer. 

 
7.2 Carporte, udhuse, skure og lign. små bygninger skal placeres med mindst samme afstand til 

 vejskel som boligbebyggelsen på den enkelte grund. 
 
7.3 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager.  

 

                                                 
2 Hvis bebyggelsen opføres som minimum som lavenergihus skal Byrådet dispensere for denne tilslutning jf. Planlovens 
§ 19 stk. 4. 
3 Odder Kommune stiller krav om niveaufri adgang til boliger i.h.t. BR08. 
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7.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m, målt 
fra et niveauplan, som fastsættes i byggesagsbehandlingen.  
 

7.5 Husene skal placeres med gavl eller facade parallelt med tilstødende skel mod boligvej/grøn 
kile. 

 
7.6 Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lignende skal udføres som tage med ensidig 

hældning eller flade tage. 
 
7.7 Taghældningen må højst være 25 grader. 
 
7.8 Taghældningens højeste punkt skal orienteres mod Rævs Å. 

 
 
Delområde II 

 
7.9 Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 30 % for den enkelte 

grund. Der kan ikke medregnes areal fra fælles grønne arealer.  
 
7.10 Bygningers facade mod vej skal placeres parallelt med vej og imellem de to byggelinier hhv. 4 

m og 6 m. fra vejskel, der er angivet på kort nr. 2.  
 
7.11 Carporte, udhuse, skure og lign. små bygninger skal placeres med mindst samme afstand til 

 vejskel som boligbebyggelsen på den enkelte grund. 
 
7.12 Bebyggelsen må maksimalt opføres i én etage med udnyttet tagetage.  
 
7.13 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,5 m målt 

fra et niveauplan, som fastsættes i byggesagsbehandlingen.  
 
7.14 Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lignende skal udføres som symmetriske 

saddeltage. 
 
7.15 Taghældningen må højst være 45 grader. 

 
 
 Delområde III 
 
7.16 Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 30 % for den enkelte 

grund. Der kan ikke medregnes areal fra fælles grønne arealer.  
 

7.17 Bygningers gavlfacade skal orienteres mod vej og placeres parallelt med vej. 
 
7.18 Carporte, udhuse, skure og lign. små bygninger skal placeres med mindst samme afstand til 

 vejskel som boligbebyggelsen på den enkelte grund. 
 
7.19 Bebyggelsen må maksimalt opføres i én etage med udnyttet tagetage. 



6 
  
Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1109  

 

 

7.20 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,5 m målt 
fra et niveauplan, som fastsættes i byggesagsbehandlingen.  

 
7.21 Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lignende skal udføres som symmetriske 

saddeltage. 
 
7.22 Taghældningen må højst være 45 grader. 

 
 

8.  Bebyggelsens ydre fremtræden 
 

 Delområde I og II 

 
8.1 Udvendige bygningssider skal fremtræde som blank eller vandskuret teglstensmur eller pudset 

facade. Mindre partier af facaden kan fremtræde med træbeklædning, mørke plader, zink eller 
glas. 
 

 
 Delområde III 

 
8.2 Bebyggelsens ydervægge må kun opføres med træbeklædning.  

Mindre partier af facaden kan udføres med andre lette materialer som f.eks. zink eller glas. 
Vandret træbeklædning skal udføres på klink eller som fer og not. Der må ikke opføres 
bjælkehuse eller bebyggelse med bjælkehuslignende konstruktioner. Træbeklædningen må ikke 
fremstå som bjælker.  
 

 
Fællesbestemmelser for hele lokalplanområdet 

 
8.3 Blanke og skinnende materialer, herunder glaserede og ædel engoberede tagsten/tagplader må 

ikke anvendes på hverken ydervægge eller tagflader.  
 

8.4 Odder Kommune kan, jf. § 14.3, godkende at bestemmelserne om bebyggelsens ydre 
fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt at forsyne bygninger med vedvarende energi. De 
anlægsdele, der anbringes udvendigt på bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en 
del af bygningers ydervægge.  
 

8.5 Udvendige bygningssider herunder døre, vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele 
må kun fremtræde i hvidt, sort eller rød okker, terra di Sienna, umbra, engelskrød, grønjord og 
dodenkopf eller disse sidst nævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort.  
 

8.6 Den enkelte ejendoms tagdækning skal være et sort tagmateriale. Ved brug af tegl, skifer, 
eternitskifer eller listeinddelt tagpap (listeinddeling kan undlades ved flade tage) kan farverne 
blåsort eller mørk grå også anvendes.   

 
8.7 Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i kobber, stål eller zink.  



7 
  
Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1109  

 

 

8.8 Ingen form for skiltning, reklamering, herunder reklameflagning, må finde sted. Såfremt der 
indrettes liberalt erhverv i en del af boligen, må der kun skiltes på postkassen.  

 
 

9. Ubebyggede arealer 

 
9.1 De grønne kiler, der er vist på kort nr. 2 og 3, må ikke udstykkes til bebyggelse. De udlægges 

til fælles fri- og opholdsarealer for lokalplanområdets beboere samt boligveje.4 
 

9.2 De grønne fællesarealer, der er vist på kort nr. 2 og 3, må ikke udstykkes til bebyggelse. De 
udlægges til fælles fri- og opholdsarealer for lokalplanområdets beboere.5  
 

9.3 I den nordvestlige del af de grønne fællesarealer i område IV mellem skovbryn og bebyggelse 
etableres regnvandsbassiner. Disse skal udformes som naturlige og rekreative vandhuller med 
permanent vandspejl. Brinkanlægget må intet sted mellem bassinets dybeste punkt og 
kronekant være stejlere end 1:5. 
 

9.4 Hegn mod grønne kiler skal etableres som levende hegn bestående af bøge-, tjørn eller liguster-
hæk. Hvor byggelinjer er vist på kort 2, skal hegnet plantes i byggelinjen 4 m fra vejskel. 
Hegnet må maksimalt være 1 m højt.  
Inden for den enkelte grønne kile med tilhørende boligvej skal der vælges ens hækbeplantning 
 bestående af enten bøg-, tjørn eller ligusterhæk.6 
 

9.5 Hegn i og mod øvrige skel skal etableres som levende hegn bestående af ligusterhæk. Hegnet 
må maksimalt være 1,8 m højt. Hegn langs færdselsarealer og grønne fællesarealer skal plantes 
0,3 m inde på egen grund.  
 

9.6 Arealerne mellem byggelinjer og skel mod de grønne kiler skal etableres med græs og fremstå 
åbent.  
 

9.7 Belysning af færdsels- og parkeringsarealer må kun udføres som parkarmaturer med en 
lyspunkthøjde på maks. 4,5 m. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens 
horisontale niveau.  

 
9.8 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til det naturlige terræn må kun foretages 

med Odder Kommunes tilladelse. Terrænreguleringer langs skel må dog anlægges i max 1:2 og 
må ikke foretages nærmere end 0,5 m fra skel.  

 
9.9 Udendørs oplag af materialer må ikke finde sted, dog undtaget et eventuelt 

komposteringsanlæg og oplag af brænde. Oplaget skal være afskærmet.  
 

                                                 
4 Se fodnote 1) om tilgængelighed og udearealer for alle. 
5 Se fodnote 1) om tilgængelighed og udearealer for alle.  
6 Plantevalg for hver enkelt boligenklave skal ske i forbindelse med byggemodning. 
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10.   Støjforhold 

 
10.1 Det skal sikres, at det konstante støjniveau fra trafik, der påføres de primære udendørs 

opholdsarealer ikke overstiger 58 dBLden, jf. den til enhver tid gældende vejledning fra 
Miljøstyrelsen. 

 
10.2 Der udlægges areal til støjafskærmning som vist på kort nr. 2. Støjafskærmning skal udføres 

som støjvolde i minimum 2 meters højde. 
 
 
11.   Grundejerforening 

 
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af parceller 

inden for lokalplanområdet.  
 
11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 25 % af grundene i lokalplanområdet er solgt, 

eller når Byrådet kræver det.  
 
11.3 Veje og stier udskilles matrikulært og forbliver tilskødet Odder Kommune. 

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de grønne fællesarealer inden for 
lokalplanområdet - herunder vedligeholdelse og opretholdelse af beplantning.  
 

11.4 Inden for området skal grundejerforeningen forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og 
fælles friarealer, herunder snerydning (gælder ikke offentlige veje). Desuden skal foreningen 
forestå etablering af nærlege-plads7 og/eller opholdspladser.  
Grundejerforeningen/grundejerne skal bekoste den fremtidige vedligeholdelse af boligvejene 
efter vejlovgivningens bestemmelser.  

 
11.5 Grundejerforeningen er berettiget til - ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved 

optagelse af lån - at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og 
administrationen af foreningens opgaver, samt til at opkræve fornøden sikkerhed herfor.  

 
11.6 Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra de tilgrænsende 

områder.  
 
11.7 Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser.  
 
 

                                                 
7 Der skal søges byggetilladelse til etablering af legeplads. 
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12.   Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

 
12.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes Odder Varmeværk A.m.b.A.8 ligesom de skal tilsluttes Odder 

Vandværk I/S. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutningen har fundet sted. 

12.2 Ibrugtagning af byggeri forudsætter både færdigmelding til og godkendelse af Odder 
Kommune.  

12.3 Ibrugtagning af byggeri forudsætter, at veje, stier, grønne kiler/områder, beplantning, 
støjvolde/-afskærmning langs Hovvej og den fremtidige omfartsvej m.m. som er nævnt i afsnit 
5, 9 og 10, er etableret.9 
 

13.   Tilladelse fra andre myndigheder 

 
13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige 

forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra:  
 

-Miljøcenter Århus til reduktion af skovbyggelinier inden for lokalplanområdet og 
-Miljøcenter Århus til reduktion af åbeskyttelseslinie inden for lokalplanområdet. 
 
 

14. 
 

Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. 

 
 Lov om planlægning § 18. 
 
14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er 

omfattet af lokalplanen, ifølge lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planen. 

 
14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen 

medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 
 
14.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens 

bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der 
søges skabt ved lokalplanen. 

 
14.4 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny 

lokalplan.  
 
 

                                                 
8 Hvis bebyggelsen opføres minimum som lavenergihus skal Byrådet dispenseres for denne tilslutning jf. Planlovens §19 
stk. 4. 
9 Er det ikke hensigtsmæssigt, at anlægge veje, stier grønne områder, beplantningsbælter m.m. før bebyggelsen tages i 
brug, kan Odder Kommune tillade, at færdiggørelse af det konkrete anlæg udsættes. Det er dog en forudsætning, at der 
stilles sikkerhed for, at anlægget færdiggøres inden for en af Odder Kommune fastsat tid. 
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14.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggørelsen af planen.  
 
Lov om planlægning § 12. 
 

14.6 Byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens 
rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er 
omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 

 
14.7 Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse 

eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 
anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke 
nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller 
når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 
 



 

Dokumentnr.: 727-2010-49068  side 11 

15 Vedtagelsespåtegning 

 
            
           Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den 8.2.2010. 
 
           Odder, den 9.2.2010. 
            
                       
 

 

 

 
 
            
 
 
            
            
           Lokalplanen har som forslag været til offentlig høring i perioden fra den 17.2.2010 til  
  den 14.4.2010. 
            
           Vedtaget endeligt af Byrådet, den 21.6.2010. 
 
 
           Odder, den 22.6.2010. 
 
  

 

 

 
 
 
             Retsvirkningerne af den endeligt vedtagne lokalplan indtræder ved lokalplanens 
             offentlige bekendtgørelse den 30.6.2010. 
 
 

             Lokalplanen tinglyst, den  
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