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Lokalplan nr. 8013 for Tornsbjerggård er udarbejdet af Odder Kom-
mune

Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos:

Odder Kommune
Team Plan
Rådhusgade 3
8300 Odder

Tlf. 8780 3333
E-mail: plan@odder.dk

Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside 
odder.dk samt fra plandata.dk.
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Hvad er en lokalplan
Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstyk-
ninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, 
ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. 
Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbej-
des en lokalplan.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den en-
kelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et 
nærmere bestemt område. 

I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyg-
gelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier 
og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. 
Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes un-
der hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstem-
melse med den øvrige planlægning i kommunen.

En lokalplan omfatter 3 dele: ”Redegørelse”, ”Lokalplanbestemmel-
ser” og ”Kortbilag”. 

Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til 
anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende 
og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige 
er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de ek-
sisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen.

Offentliggørelse
Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et 
forslag til lokalplan offentliggøres i mellem 2 og 8 uger, så alle inter-
esserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. frem-
sætte ændringsforslag. 

Når Kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger 
og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter ind-
berettes den til Plandata.dk og får bindende virkning for grundejere 
og brugere i området.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil det er offentliggjort, at forslaget er endeligt vedtaget af Kommu-
nalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige 
plan.

Efter lov om planlægning § 17 gælder et midlertidigt forbud mod ud-
stykning, bebyggelse og ændring af områdets anvendelse.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra i op til et år fra den dato, 
hvor det offentligt bekendtgøres, at lokalplanforslaget fremlægges i 
offentlig høring – dog kun indtil, det offentligt bekendtgøres at lokal-
planen er endeligt vedtaget og har retsvirkning. 

Høring
Forslag til lokalplan nr. 8013 er offentligt fremlagt i perioden fra den 6. 
september til den 1. november 2022

Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside 
odder.dk samt fra plandata.dk.

Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget sendes til 
som mail til plan@odder.dk Plan, eller sendes til Team Plan, Rådhus-
gade 3, 8300 Odder, så det er Odder Kommune i hænde senest den 
1. november 2022.

Den endelige lokalplan
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen og offentligt be-
kendtgjort den på Odder Kommunes hjemmeside, er den bindende 
for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det be-
tyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etable-
ret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - 
også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen.

Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggel-
ser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
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Redegørelse

Lokalplanens baggrund

Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at udvide in-
stitutionen Tornsbjerggård med nye boliger til deres beboere.

Tornsbjerggård er en selvejende institution, som danner rammen om 
et bo- og arbejdsfællesskab. Der er mulighed for at arbejde på går-
dens værksteder og have et aktivt fritids- og kulturliv. Beliggenheden i 
det åbne land er en forudsætning for institutionens værdigrundlag og 
den enkelte beboers trivsel. 
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Områdets beliggenhed og zonestatus
Lokalplanens område omfatter et areal på ca. 2,4 ha, som er belig-
gende i den vestligste del af Odder Kommune, med grænse op til 
Horsens Kommune, nord for Hadrup. Lokalplanområdet udgør en del 
af matr. nr. 45 Torrild By, Torrild.

Hele arealet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 

Eksisterende forhold
Området anvendes i dag til den selvejende institution Tornsbjerggård. 

Tornsbjerggård drives ud fra Rudolf Steiners pædagogiske tanker og 
har i øjeblikket 19 beboere i alderen 20-48 år. Tornsbjerggård er en 
selvejende institution, som danner rammen om et bo- og arbejdsfæl-
lesskab med mulighed for at arbejde på gårdens værksteder og have 
et aktivt fritids- og kulturliv. Beliggenheden i det åbne land er derfor 
en forudsætning for institutionen. 

Fra det eksisterende gårdanlæg, set mod syd

Adgangen til Tornsbjerggård er via Hadrupvej. 
Området afgrænses mod øst af et større fredsskovsskovområde inde-
holdende både Tornsbjerg Skov, Torrild Nyskov og Oldrup Krat. Syd 
for lokalplanområdet er Hadrup skov. Mod vest grænser området op 
mod Horsens Kommune. Mod syd, vest og nord er landbrugsarealer, 
som er et kuperet landskab med marker og spredt beplantning.
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Eksisterende gårdanlæg, set mod nord

Ejendommen udgør et trelænget gårdanlæg med dertilhørende lade-
bygning og en midlertidig pavillon til administrationen. Det oprindelige 
stuehue er et bindingsværks hus fra 1880, der ikke fremstår originalt.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens udpegninger til 
bevaringsværdige landskaber. Den nye bebyggelses placering og dis-
ponering med multihuset, boligenhed mod øst, samt nærheden til den 
eksisterende bebyggelse skaber en god harmoni og tilpasning ind i 
landskabet. Der er fortsat indkig til skovbrynet. Den samlede bebyg-
gelse vurderes derfor at kunne indpasses i området, uanset det er ud-
peget til bevaringsværdige landskaber.

Uden for lokalplanområdet mod nord og syd, findes §3 områder i form 
af søer og moseområder 

Lokalplanens indhold

Formål og områdets anvendelse
Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at der etableres bolig-
bebyggelse i op til 1 etage og et multihus i op til 2 etager. Bebyggel-
sen skal give et udtryk, der bidrager til områdets udtryk og karakter-
træk. 

Området skal danne rammen om et bo- og arbejdsfællesskab med 
mulighed for at arbejde på gårdens værksteder og have et aktivt fri-
tids- og kulturliv. Beliggenheden i det åbne land er derfor en forud-
sætning for institutionen. 
Det ønskes mulighed for at udvide til ca. 25 beboere mod de nuvæ-
rende 19 beboere. 

Med de nye boliger og multihuset vil Tornsbjerggård både kunne va-
retage beboernes pædagogiske og boligmæssige behov og samtidig 
bidrage til inklusion og aktivitet i fællesskab med det omgivende sam-
fund – bl.a. med mulighed for at tilbyde café og fællesspisning, folke-
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dans, foredrag, koncerter og lignende, der inddrager værksteder, mu-
siske og det kunstneriske engagement. De nye boliger er med at 
sikre tidssvarende boliger og samtidig overholder kravende for bolig-
standarten for et blivende botilbud efter § 108, i dag er Tornsbjerg-
gård et midlertidige botilbud efter §107. 

Planens hovedtræk
Lokalplan nr. 8013 er udarbejdet for at kunne udbygge området til bo-
liger for udviklingshæmmede, dertil rummer lokalplanområdet mulig-
hed for at etablere et fællesskabsfremmende multihus med sal, køk-
ken, spisesal, kursus- og mødefaciliteter, samt og værksteder

Lokalplanområdet udgør ca. 2,4 ha af kommende rammeområde 
8.OF.4. Når lokalplanområdet er fuldt udbygget, vil det indeholde 16 
nyere boliger, et multihus og de eksisterende boliger. 

Bebyggelsens placering skal følge byggefelterne, som vist på kortbi-
lag 3

Lokalplanområdet
Bebyggelsens udformning og placering skal følge byggefelterne/prin-
cipperne vist på kortbilag 3.

Bebyggelsesprincipper
Der er givet landzonetilladelse til 8 boliger og et multihus ved Tornsb-
jerggård. Lokalplanområdet disponeres med endnu en boligbebyg-
gelse med 8 boliger. 

Området disponeres på en måde, så bebyggelsen placeres naturligt 
langs koterne i landskabet, så tilgængelighedskrav og udeopholdsa-
realerne har bedst mulige forudsætninger for at blive indpasset i ter-
rænet.

Udformningen tager udgangspunkt i de landskabelige forhold såle-
des, at placeringen af bygninger, landskabsrum samt udsigts- og ori-
enteringsforhold udnyttes bedst muligt i forhold til det eksisterende
terræn. 

Ubebyggede arealer
Inden for lokalplanområdet er der mulighed for at etablere fælles 
grønne udeopholdsarealer. Der må etableres legeredskaber, bænke, 
mindre pavilloner, orangeri o.lign., som understøtter anvendelsen til 
ophold, udendørs aktiviteter og leg.  

Beplantning
Beplantning inden for lokalplanområdet skal overvejende bestå af 
egnskarakteristiske, hjemmehørende arter. 

Der er forbud mod at plante rynket rose (rosa rogusa eller hyben-
rose), kæmpe-bjørneklo, japansk pileurt og kæmpepileurt. Kendeteg-
nende for de nævnte plantearter er, at de er invasive og ikke er natur-
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ligt hjemmehørende i Danmark. De er i stand til at brede sig hurtigt og 
udkonkurrere den naturlige hjemmehørende flora.

Kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes i henhold til kommunens indsats-
plan. Såfremt der findes kæmpe-bjørneklo på en ejendom, er ejeren 
pligtig til at bekæmpe den.

Grønne hensyn
Der gives mulighed for at etablere ”grønne tage” beplantet med Se-
dum. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder på varmen 
om vinteren. Taget vil desuden optage en del regn- og smeltevand. Et 
grønt tag kan endvidere medvirke til at sikre bedre levevilkår for fugle 
og insekter.

Der er desuden fastsat bestemmelser om, at beplantning overvejende 
skal bestå af egnskarakteristiske, hjemmehørende arter. De hjemme-
hørende træer og buske har en større betydning for fugle og insekter 
som fødesøgnings- og ynglelokaliteter, end den de ny indførte træer 
og buske har. Desuden har hjemmehørende arter en helt domine-
rende betydning for de mange sjældne hjemmehørende fugle og in-
sekter. Hjemmehørende arter er bedre tilpasset det danske klima og 
vil i større grad understøtte smådyr og insekter på grund af en fælles 
evolutionshistorie.

Der er givet mulighed for at regnvand kan genanvendes til toiletskyl, 
tøjvask og havevanding. Der gives mulighed for at etablere solcelle-
anlæg på tagene.

Der kan ikke optages bestemmelser om f.eks. brug af miljøvenlige 
materialer i en lokalplan, men Kommunalbestyrelsen opfordrer til brug 
af miljøvenlige materialer i bebyggelsen jævnfør afsnit om bæredygtig 
udvikling under ”Forhold til anden planlægning”.

Biodiversitet
Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er variationen af dyr,
planter, bakterier og svampe i naturen og gode forhold hertil.

Grønne strukturer har stor rekreativ værdi og betydning for at øge
biodiversiteten i et område. Hjemmehørende træer og buske har en
stor betydning for fugle og insekter som fødesøgnings- og ynglelokali-
teter. Desuden har hjemmehørende arter en helt dominerende betyd-
ning for de mange sjældne hjemmehørende fugle, insekter og 
svampe

Beplantning inden for lokalplanområdet skal overvejende bestå af 
egnskarakteristiske, hjemmehørende arter. 
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Veje
Adgang til området sker fra den eksisterende offentlige vej Hadrupvej 
(beliggende i Horsens kommune) til den private fællesvej Tornsbjerg-
vej, som vist på kortbilag 3. 

Stier
Stier udlægges som handicapvenlige stier. 
Der skal være stiadgang til og mellem husene og multihuset. 

Parkering
Der skal udlægges parkeringspladser på et parkeringsareal med per-
meabelbelægning. Der skal på parkeringspladsen være plads til an-
satte, brugere, pårørende og besøgende til arrangementer, som vist 
på kortbilag 3.
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Forhold til anden planlægning

Kommuneplan 2021 - 2033
Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. december 2021 Kommuneplan 
2021 - 2033. Den er det gældende plangrundlag for lokalplanen. 

Området er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme, derfor ud-
arbejdes der et tillæg nr. 3 Kommuneplan 2021-2033.

Kommuneplantillæg nr. 3
Da det efter Kommuneplan 2021-2033 ikke er muligt at udarbejde en 
lokalplan for Tornsbjerggård, er der udarbejdet et tillæg nr. 3 til kom-
muneplan 2021-2033, med et nyt rammeområde 8.OF.4 med mulig-
hed for at bygge i op til 10 meter i 2 etager. Området skal forblive i 
landzone.

Det er kommuneplantillægget, der udgør det gældende plangrundlag 
for lokalplanen.

Biodiversitetsplan
Byrådet vedtog biodiversitetsplan for Odder d. 25. januar 2021.
Lokalplan bestemmelser om, at man skal etablere egnskarakteristisk
beplantning, kan have stor betydning for biodiversiteten. De hjemme-
hørende træer og buske har en større betydning for fugle og insekter
som fødesøgnings- og ynglelokaliteter, end indførte træer og buske
har. Desuden har de hjemmehørende arter en helt dominerende be-
tydning for de mange sjældne hjemmehørende fugle, insekter og
svampe.

En lokalplan kan også indeholde bestemmelser om, at regnvand skal
afledes på overfladen - LAR. Regnvand afledt på overfladen giver
større muligheder for at etablere grønne områder, der ikke kun er
beregnet til ”grønne græsplæner” og skaber variation i udbuddet af
levesteder. Der vil være en højere grad af biodiversitet i render og
grøfter i form af forskellig flora og med tiden også forskellig fauna.
En højere grad af biodiversitet kommer også med tiden ved udførelse
af en naturvenlig pleje. Vi kan i lokalplanerne bestemme, at der skal
tinglyses en plejeplan for de grønne områder.
Vi kan også tænke biodiversitet ind i projekter. F.eks. klimaprojekter
og projekter, der handler om ”grønne og blå strøg”. Når et projekt
”favner” mange områder inden for emner som natur, rekreativ udnyt-
telse osv. giver projektet ofte en merværdi ud over f.eks. kun at gavne
biodiversiteten. Derved vil der komme mere fokus på biodiversiteten.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Lokalplanområdet indeholder et areal, der i Kommuneplan 2021-2033 
er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde. 
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Den ønskede udvidelse af den eksisterende institution Tornsbjerg-
gård er mest hensigtsmæssig placeres i det åbneland i tilknytning til 
den eksisterende bebyggelser. Beliggenheden i det åbne land er en 
forudsætning for institutionens værdigrundlag og den enkelte beboe-
res trivsel.

Det vurderes at anvendelsen til institution med boliger og multihus er 
mest hensigtsmæssigt og kan placeres i landbrugsområdet syd for 
den eksisterende institution Tornsbjerggård.

Skovrejsningsområde
Lokalplanområdet ligger inden for et område, der i Kommuneplan 
2021-2033 er udpeget som et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Udpegningen til skovrejsning er ikke til hindre for at institutionen udvi-
des og at der etableres nye bebyggelse i området. Udpegning til sko-
vrejsning vil blive tilpasset ved næste kommuneplanrevision. 

Lovgivning

Planloven

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone 
ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven eks-
propriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder 
over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning 
for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for vareta-
gelse af almene samfundsinteresser. 

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grund-
lovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod 
fuldstændig erstatning. 

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være 
opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være 
lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropri-
ationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den 
konkrete situation. 

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation 
herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for 
ekspropriation efter planloven.
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Planhabitatbekendtgørelsen

Myndighederne skal sikre sig overholdelse af planhabitatbekendtgø-
relsens (BEK nr 1383 af 26/11/2016) principper:

• Der må ikke vedtages planer som i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer eller projekter kan skade internationale na-
turbeskyttelsesområders integritet

• Der må ikke vedtages planer der kan:
1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er opta-
get i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets 
bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

• Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Lokalplanområdet ligger ca. 7 km fra nærmeste internationale natur-
beskyttelsesområde, ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”, der 
er habitatområde, Ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde. På 
baggrund af afstanden og projektets udformning vurderes de bebyg-
gelser og anlæg, som lokalplanen muliggør, ikke i sig selv eller i for-
bindelse med andre planer, at kunne medføre nogen påvirkning af 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Med udgangspunkt i ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bi-
lag IV” (Faglig rapport fra DMU nr. 635) er der sandsynlighed for at 
træffe markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og en række 
flagermus i Odder kommune. Odderen er registreret ved flere vand-
løb i kommunen. Grøn mosaikguldsmed er kendt fra en enkelt lokali-
tet. Derudover er løvfrø kendt fra den nordlige del af kommunen.  

Ved gennemgang af kommunens egne data, Danmarks Naturdata, 
arter.dk og naturbasen.dk er der ikke registreret forekomst af habitat-
direktivets Bilag IV-arter inden for planområdet.

Ud over eventulle flagermus, vurderes planområdet ikke at være po-
tentielt levested for bilag IV-arter.

Nærværende lokalplan vurderes ikke at beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller øde-
lægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra 
b) i alle livsstadier.
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Naturbeskyttelsesloven

§ 3-områder - beskyttet natur 
I lokalplanområdet er det ikke registreret områder, der er beskyttet 
mod tilstandsændringer, beplantning, bygninger, campingvogne eller 
lignende, jf. naturbeskyttelsesloven § 3 (§3-områder).

Skovbyggelinje (§17)
Lokalplanområdet er beskyttet mod bebyggelse og lignende i en af-
stand af 300 m fra skoven, jf. naturbeskyttelsesloven § 17, se kortbi-
lag 2. 

Odder Kommune kan meddele dispensation fra bestemmelsen, jf. na-
turbeskyttelsesloven § 65.  

Odder kommune er sindet at give dispensation fra skovbyggelinjen
 

Museumsloven 
Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte 
område med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneske-
lige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens § 27, dvs.: Struktu-
rer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravplad-
ser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori 
disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27 stk. 1). 

Der er ingen registreringer af fortidsminder inden for projektarealet. 
Da der er tale om et begrænset område, anser Moesgaard Museum 
det ikke for nødvendigt at foretage yderligere arkæologiske undersø-
gelser forud for anlægsarbejdet. 

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materi-
ale op i forbindelse med evt. kommende jordarbejde, f.eks. en grav 
eller bebyggelsesspor, skal Moesgaard Museum underrettes. Museet 
vil da inden for 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgif-
terne til en evt. udgravning dækkes af Slots- og Kulturstyrelsen (jf. 
Museumsloven § 27 stk. 5:2). 

Sten- og jorddiger
I lokalplanområdet er der registreret diger, som er beskyttet mod til-
standsændringer efter museumsloven § 29a, se kortbilag 2.

Digerne er placeret i udkanterne af lokalplanområdet, og det vurderes 
ikke at være nødvendigt at gennembryde dem. 

Skovloven
Der er pålagt fredskovspligt på de arealer der ligger øst for lokalplan 
området og som grænser op til lokalplanområdet, i henhold til skov-
loven §§ 3 og 8.
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Miljøministeriet ved Miljøstyrelsen kan dispensere fra bestemmel-
serne, jf. skovloven § 38.

Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet. 

Der er tinglyst en servitut (1.01.2011-1002198687) på ejendommen i 
forbindelse med Tornsbjerggård fondens erhvervelse af ejendommen, 
hvor der er stillet følgende vilkår for erhvervelsen:
1. Ejendommen skal i hele fondens ejertid drives som bo- og arbejds-
tilbud for udviklingshæmmede mennesker.
2. Ejendommen skal afhændes efter reglerne i landbrugsloven inden 
for et år efter at førnævnte anvendelse er ophørt.
3. Ændringer i udlejningsforhold, herunder lejerens vedtægter og væ-
sentlige driftsændringer skal meddeles til landbrugsstyrelsen.

Det vurderes ikke at lokalplanen vil være i strid med servituttens ind-
hold. 

Vandforsyningsloven
Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplandet til Od-
der Vandværk, Ulvskov. 

Disse områder skal som hovedregel friholdes for byudvikling og æn-
dret arealanvendelse, med mindre der ikke kan findes alternative pla-
ceringer, eller der er andre vægtige, planlægningsmæssige hensyn.
For byggeri og anlæg, som betragtes som mindre grundvandstru-
ende, kan der dog planlægges for nye projekter, såfremt der kan re-
degøres for de planlægningsmæssige hensyn. 

Kommuneplan 2021-2033 redegør i overensstemmelse hermed for 
de planlægningsmæssige hensyn.

Det planlægningsmæssige hensyn for at kunne anvende området ved 
Tornsbjerggård, er at Tornsbjerggård er en eksisterende institution, 
der ønsker at udvide med nye boliger og et multihus. Beliggenheden i 
det åbne land er en forudsætning for institutionens værdigrundlag og 
den enkelte beboeres trivsel. Det vurderes at anvendelsen til institu-
tion med boliger og multihus ikke har en negativ indflydelse på områ-
det med særlige drikkevandsinteresser. 

Laderstanderbekendtgørelsen
Forberedelse og etablering af ladestandere til elektriske køretøjer 
skal ske under hensyn til Laderstanderbekendtgørelsen (BEK nr. 181 
af 05.03.2020.)

Jordforureningsloven 
De berørte matrikler er ikke omfattet af områdeklassificeringen og er
heller ikke V1 eller V2 kortlagt.
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Jordflytninger skal anmeldes, hvis jorden tilhører en af følgende kate-
gorier:

• Forurenet jord som flyttes bort fra den ejendom, hvor den er 
opgravet (gælder også lettere forurenet jord uden for område-
klassificerede områder - den såkaldte klasse 2 jord).

• Jord der flyttes bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er op-
gravet.

• Jord der flyttes bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den 
er opgravet.

• Jorden stammer fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
• Jorden stammer fra et godkendt modtageanlæg for jord (Gæl-

der kun kommunens genbrugsplads).
• Jorden stammer fra et areal, der er omfattet af områdeklassifi-

cering i Odder Kommune.

En eventuel jordflytning skal anmeldes på www.jordweb.dk

Miljøbeskyttelsesloven 
Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner 
skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, 
jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejled-
ninger.

Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og som-
merhusområder med tilhørende udearealer (de primære opholdsarea-
ler). Institutioner m.m. er også omfattet.

Støjhensyn
Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner 
skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, 
jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejled-
ninger.

Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og som-
merhusområder med tilhørende udearealer (de primære opholdsarea-
ler). Institutioner m.m. er også omfattet.

Det forekommer ikke virksomheder i nærområdet, som kan medføre 
støjpåvirkning inden for lokalplanens område. Det vurderes heller 
ikke, at trafik i nærheden af lokalplanens område vil give anledning til 
vejtrafikstøj, som kan overskride miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier for åben-lave boligområder.

Ligeledes vurderes det at trafik til- og fra institutionen ikke øges væ-
sentligt og at anvendelsen til institution kan indpasses i det åbne land. 
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Lov om miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021), § 8, stk. 2, nr. 2 er der 
gennemført en miljøscreening af den aktuelle planlægning for at af-
klare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Ved begrebet miljø forstås bæredygtighed, den biologiske mangfol-
dighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, 
herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæolo-
gisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige af disse faktorer. 

De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er 
vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på 
rådhuset.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, Lokalplan nr. 8013 
kun muliggør anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og ikke 
kan medføre en væsentlig ændret påvirkning af miljøet.

Servitutter 
Der er ikke tinglyst servitutter på de berørte ejendomme, der vil med-
føre strid i forhold til lokalplanens principper.

Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitut-
ter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomhe-
den henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, 
kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningssel-
skaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig 
om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spil-
devandsledninger.

Klima
Nord for lokalplanområdet er der registreret et mindre område, der i 
Kommuneplan 2021-2033 er udlagt med risiko for oversvømmelse.

Bæredygtighed
Det er Kommunalbestyrelsens målsætning, at gøre Odder Kommune 
til en grøn kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet 
gælder kommunens eget energiforbrug, men Kommunalbestyrelsen 
vil også gerne gennem planlægningen inspirere og motivere er-
hvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning.

Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som sup-
plement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv sol-
varme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel 
inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning. Tilsvarende kan 
hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug, være med til at 
nedbringe energiforbruget.
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Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for 
den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af 
gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel be-
tydning for sundhedstilstanden.

Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser 
som et led i en bæredygtig udvikling.

Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om ”Boliger og byøko-
logi - idéer og vejledning”. Vejledningen informerer om en række 
grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer opfordres til 
at medtage i byggeri af bolig.

Der gives konkrete anvisninger om boligens indretning, konstruktioner 
og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvali-
tet m.m. Vejledningen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside og 
udleveres ved henvendelse på rådhuset.

Vi er alle med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen 
bringes udviklingen nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et 
mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund.

Tilgængelighed
Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for delta-
gelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. 
Det er vigtigt, 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 byggelovgivnin-
gens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. 
Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og an-
meldelser.

Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. 
kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overhol-
delse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlin-
gen.

Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfor-
dres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard 
3028.

Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at in-
gen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på de 
ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i bygnin-
ger mellem etager og i rum m.m., og det gælder muligheden for at 
komme hurtigt ud af bygninger - flugtveje.
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Teknisk forsyning

Elforsyning
Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked.

Vandforsyning
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan.

I vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Hadrup 
Vandværks forsyningsområde. Ejendommen har egen vandindvin-
dingsanlæg.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen for Odder Kom-
mune.

Der er forbud mod etablering af el-varme.

Kloakforsyning
Lokalplanen ligger i det åbne land, og spildevandet renses pt. vha. 
minirenseanlæg og udledes til Odder Å. Ved opførelse af 16 nye boli-
ger kræver det, at der etableres yderligere spildevandsrensning. 
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Lokalplanbestemmelser
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes an-
vendelse, bygningers og vejes udformning m.v.

I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 
01.07.2020 med senere ændringer - fastsættes herved følgende be-
stemmelser for det i § 2 nævnte område.

1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:
• at sikre områdets anvendelse til institution
• at sikre bebyggelsen har en spredt og åben placering, så der 

sikres indkig til skov og skovbryn
• at sikre vejadgang fra Hadrupvej

2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en 
del af matr. nr. 45 Torrild By, Torrild.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i 
landzone. (Lokalplanen erstatter herefter eventuelle landzonetil-
ladelser til bebyggelser og anlæg inden for området efter Plan-
lovens § 35 (”bonusvirkning”)).1

Bonusvirkning
Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilla-
delse efter Planlovens § 35 stk. 1 i henhold til § 15 stk. 4 til
etablering af anlæg i overensstemmelse med lokalplanens bestem-
melser i §§ 5.4, 7.1, 7.2 og 7.3.

3 Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdet er udlagt til institution

3.2 Arealerne udenfor bebyggelse, veje og parkeringsarealet er 
fælles grønne opholdsarealer.

3.3 Inden for de arealer, der udlægges til fælles opholdsareal, kan 
der etableres anlæg f.eks. orangeri, mindre pavilloner, skur, 
el.lign.

3.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tek-
niske anlæg til områdets forsyning - så som transformerstatio-
ner, mindre bygninger til områdets drift og forsyning2.

1 Matrikler, der er nævnt i pkt. 2.1 er undergivet landbrugspligt. Den del af ejendom-
menes areal, der er omfattet af lokalplanen, skal drives landbrugsmæssigt efter land-
brugslovens regler, indtil lokalplanområdet tages i brug til det, planen bestemmer. 
2 Udseende og placering skal godkendes af Odder Kommune
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4 Udstykning

4.1 Der kan ikke ske yderligere matrikulær udstykning inden for lo-
kalplanens område.

5 Vej- og stiforhold

Veje 

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via Hadrupvej, som vist 
på kortbilag 3

5.2 Adgangsvejen er befæstet med en kørefast belægning af grus. 

Stier

5.3 Stier skal etableres med jævn fast belægning som f.eks. flise-
belægning eller stenmel således, at f.eks. kørestolsbrugere let 
kan manøvrere og færdes på stierne.

Parkering

5.4 Der skal udlægges et parkeringsareal med permeabelbelæg-
ning som grus med plads til ansatte, brugere, pårørende og be-
søgende til arrangementer, som vist på kortbilag 3.

Der indrettes mindst én p-plads til minihandicap bus på fælles 
parkeringsanlæg med mål på min. 4,5 x 8 m. 

5.5 Fælles p-pladser skal sikres en grøn karakter ved hjælp af be-
plantning, træer og hække. 

5.6 Der tillades ikke langtidsparkering af lastbiler eller lastbilanhæn-
gere i lokalplanområdet.

5.7 Parkeringspladser inden for lokalplanens afgrænsning skal for-
beredes til etablering af ladestandere jf. ladestanderbekendtgø-
relsen (BEK nr. 181 af 05./03/2020).
 

6 Ledningsanlæg og belysning

6.1 Belysning af færdselsarealer må kun udføres som parkarmatu-
rer med en lyspunktshøjde på maks. 4,5 m. Lyskilden skal af-
skærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale ni-
veau. 

6.2 Belysning af de interne stier skal udføres med pullertbelysning 
med en maks højde på 1,5 m. Op til 4 m fra bebyggelse kan be-
lysning udføres som parkbelysning med lyspunktshøjde på 
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maks. 3,5 m. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes 
over lyskildens horisontale niveau. 

6.3 Regnvand skal håndteres lokalt (LAR), så tag- og overflade-
vand fra tage kan håndteres i grøfter, bassiner eller via nedsiv-
ning.

7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Boligbebyggelse må opføres i maks. 1 etage og multihuset i 
maks. 2 etager.

7.2 Boligbebyggelse må have en maks. højde på 8 meter fra regu-
leret terræn og multihuset må have en maks. højde på 10 meter 
fra reguleret terræn. 

 
Skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende, må dog 
have en højde på op til 1,2 meter over bebyggelsens højde.

7.3 Bebyggelse (boligbebyggelse og multihus) må kun opføres in-
den for de på kortbilag 3 viste byggefelter. 

Mindre bebyggelse som pavillon, orangeri, udehuse, shelter og. 
lign. reguleres efter landzonetilladelse.

8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Bygninger inden for lokalplanens område må opføres med yder-
vægge i blank mur, i gul, rød eller brun tegl, fremstå som pudset 
eller beklædt med træ, plader af stål, zink, kobber, fiberbeton el-
ler solcellepaneler.

Mindre bygningsdele som f.eks. kviste, karnapper, vinduesfel-
ter, indgangspartier og lignende må desuden udføres i træ, 
glas, zink, stål, beton, fiberbeton (Eternit), kobber, aluminium og 
kompositmaterialer.

8.2 Udvendige bygningssider, herunder døre, vinduesrammer, 
skodder og lignende bygningsdele må kun fremtræde i følgende 
farver: hvid, sort eller jordfarver, der omfatter okker (gul-rød), 
terra de sienna (rød-brun), umbra (brun), engelskrød og doden-
kop (lys- eller mørkbrun) eller disse sidste nævnte farvers blan-
ding med hvid, grå eller sort. Bygninger kan også fremstå i ube-
handlet træ.

8.3 Bebyggelse må ikke opføres som bjælkehuse med udvendige 
synlige hjørnesamlinger

8.4 Mindre bygninger som pavilloner, orangeri og udhuse må desu-
den udføres med ydervæg i træ, fiberbeton, stål, glas.
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8.5 Blanke og reflekterende materialer, herunder glaserede og 
ædelengoberede tagsten og tagplader må ikke anvendes på 
hverken tagflader eller ydervægge. 

Denne bestemmelse gælder ikke solfangere og solcelleanlæg.

8.6 Tage må udføres med røde eller gule teglsten samt betontag-
sten, zink, kobber, tagpap, stål, aluminium, solceller eller fiber-
beton med sorte eller grå farve.

8.7 Flade tage må udføres med andre materialer.

8.8 Tage må desuden udføres som tag dækket med vegetation – 
såkaldte grønne tage eller sedumtage.

8.9 Bygninger må ikke udføres med valm/halvvalm.

8.10 Tekniske installationer på tagfladen må ikke være synlige fra 
terræn, skal udføres som en del af bygningen og indgå naturligt 
i bygningens samlede arkitektoniske udtryk.

8.11 Anlæg til indvinding af solenergi må kun opsættes på bebyggel-
sens tagflader og skal være udført som flade sorte paneler, der 
integreres i eller placeres parallelt med tagfladen.

Bebyggelse på maks. 3,5 meters højde er undtaget denne be-
stemmelse.

9 Ubebyggede arealer 

9.1 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, 
legeområde, opholdsareal o.lign. må kun fremstå som grønt 
areal.

9.3 Der må på de ubebyggede arealer opstilles legeredskaber, 
bænke, pavilloner, drivhuse o.lign., som understøtter anven-
delse til leg og ophold samt anlæg til områdets tekniske forsy-
ning.

9.4 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for 
indhegnede og afskærmede arealer.

9.5 Der må på ejendomme i området ikke ske permanent henstilling 
af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, togvogne, contai-
nere, lastvognstrailere samt lystbåde med en højde over 2,5 
meter.

Beplantning

9.8 Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske og hjemmehø-
rende arter.
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9.9 Terræn må reguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende 
terræn.
Dog undtaget terrænregulering i forbindelse med anlæg af vej 
og etablering af teknisk forsyning.

9.10 Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter 
fra skel.

9.11 Skråning mod naboskel må have en hældning på højst 1:3.

10 Teknisk anlæg 

10.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordlednin-
ger.

11 Tilladelse fra andre myndigheder

11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn-
dringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilla-
delse hertil fra
• Odder Kommune til dispensation fra naturbeskyttelseslo-

vens (skovbyggelinje)

12 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger

Lov om Planlægning § 18

12.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentlig-
gørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokal-
planen, ifølge § 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebyg-
ges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen.3

12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om 
etablering af anlæg, med mindre det er indeholdt i planen.

12.3 Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestem-
melser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i 
planen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

3 En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, 
træder bestemmelserne i kraft. 
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12.4 Efter § 18 i planloven fortrænger lokalplanen privatretlige byg-
geservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige 
med planen. Efter § 47 i planloven kan kommunalbestyrelsen 
ekspropriere private ejendomme eller rettigheder, når ekspropri-
ationen vil være af væsentlig betydning for gennemførelsen af 
lokalplanen.
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13 Vedtagelsespåtegning

I henhold til Planlovens § 24 vedtages forslag til lokalplan nr. 
8013 for institutionen Tornsbjerggård nord for Hadrup den 6. 
september 2022 til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

På Kommunalbestyrelsens vegne
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