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Lokalplan nr. 8012 for boligområde ved Oldrupvej i Hundslund er 
udarbejdet af:
Odder Kommune i samarbejde med Land & Plan A/S.

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 
www.odder.dk under Borger/Teknik & Miljø/Planlægning/Lokalplaner 
og byplanvedtægter samt fra www.plandata.dk.
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Hvad er en lokalplan
Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større 
udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige 
nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. 
Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt altid beslutte, at der skal 
udarbejdes en lokalplan.

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

I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, 
bebyggelsens 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 
under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i 
overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen.

En lokalplan omfatter 3 dele: ”Redegørelse”, 
”Lokalplanbestemmelser” 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 
eksisterende 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 
interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. 
fremsætte ændringsforslag. 

Når Kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger 
og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter 
indberettes 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 
Kommunalbestyrelsen, 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 
udstykning, bebyggelse og ændring af områdets anvendelse.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 22.06.2022 indtil 
31.08.2022, dog højst indtil den 22.06.2023.

Høring
Forslag til lokalplan nr. 8012 er offentligt fremlagt i perioden fra den 
22.06.2022 – den 31.08.2022.

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

Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget sendes til 
som mail til plan@odder.dk Plan, eller sendes til Team Plan, 
Rådhusgade 3, 8300 Odder, så det er Odder Kommune i hænde 
senest den 31.08.2022.

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

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er 
etableret 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 
bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
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Redegørelse

Lokalplanens baggrund

Baggrund og formål
Lokalplanen er igangsat på baggrund af en anmodning fra en privat 
lodsejer, der ønsker at omdanne sin ejendom fra gartneri til boliger. 

Projektet understøtter kommunens fokus på at kunne tilbyde 
byggemuligheder med et varieret boligudbud i kommunens 
lokalcentre.

Lokalplanens område afgrænset på ortofoto fra 2020.
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Områdets beliggenhed og zonestatus
Lokalplanområdets størrelse er ca. 1,9 ha. og ligger i den nordlige del 
af Hundslund ved Oldrupvej. Lokalplanområdet udgør hele matr.nr. 
5a Hundslund By, Hundslund.

Hele arealet ligger i landzone og overføres til byzone ved 
offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan.

Eksisterende forhold
Området er registreret som landbrugsejendom og har i en årrække 
været anvendt til gartneri. Gartneriet er ikke længere i drift og 
ejendommen indeholder i dag flere faldefærdige drivhuse og andre 
tiloversblevne driftsbygninger. Alle bygninger inden for 
lokalplanområdet nedrives i forbindelse med byggemodningen af 
området.

Eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.

Inde i området og langs lokalplangrænsen mod nord og vest findes 
der en del træer og beplantning. Der er ingen eksisterende 
beplantning i lokalplanområdet, der er vurderet som bevaringsværdig 
og derfor skal bevares i lokalplanområdet, jf. dog afsnittet 
”Beplantning”, om ny beplantning, der skal etableres i området.

Terrænet inden for lokalplanområdet er tilnærmelsesvist fladt, se 
kortbilag 2. 

Området afgrænses af åbne marker mod nord og større 
beboelsesejendomme, herunder den gamle præstegård, mod vest og 
øst. Mod syd grænser området op til Oldrupvej og mindre 
ejendomme, der er bebygget med fritliggende enfamilieshuse.
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Den gamle præstegård på Oldrupvej 11, 
der ligger øst for lokalplanområdet.

Bebyggelse syd for Oldrupvej. 
Bebyggelsen er karakteristisk for den 
eksisterende bebyggelse i området.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 8 B 5, som 
fastsætter anvendelsen af området til boligområde.

Lokalplanens indhold

Formål og områdets anvendelse
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt 
boligområde med mulighed for opførelse af helårsbeboelse i form af 
parcelhuse og rækkehuse.

Det er hensigten med lokalplanen at give mulighed for at skabe et 
blandet boligområde for alle aldersgrupper. Der er efterspørgsel på 
mindre boliger til lokale seniorer, der er klar til at skifte den store 
familiebolig ud med en mindre bolig, og som fortsat ønsker at blive i 
nærområdet. Samtidig skal der fortsat være et varieret udbud af 
parcelhusgrunde til børnefamilier i Hundslund.

Lokalplanen opdeler området i delområder, der kan rumme de 
forskellige boligtyper. Derudover har lokalplanen til formål at sikre 
vejadgang til lokalplanområdet samt at udlægge boligveje, mulighed 
for fremtidig stiforbindelse og fælles friarealer med regnvandsbassin.

Lokalplanområdet
Området opdeles i 4 delområder, se kortbilag 3. 

I delområde 1 kan der opføres åben-lav boligbebyggelse i form af 
parcelhuse.

I delområde 2 kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i form af 
rækkehuse eller lignende sammenhængende bebyggelse.

I delområde 3 (3a og 3b) kan der opføres enten åben-lav eller tæt-lav 
boligbebyggelse. Med begge muligheder opnås der en fleksibilitet 
inden for delområdet, således at anvendelsen kan tilrettes 
efterspørgslen på de enkelte boligtyper. 
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I delområde 4 anlægges veje, fælles friareal og regnvandsbassin.

Bebyggelsesprincipper
Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af grunde i varierende 
størrelser med en min. grundstørrelse på 750 m² for åben-lav 
parceller og en min. grundstørrelse på 175 m² for tæt-lave parceller.

Området disponeres med bebyggelse omkring et fælles friareal med 
regnvandsbassin. 

Al bebyggelse, herunder integrerede garager og carporte, skal 
placeres min. 2,5 m fra vejskel. Derudover er der fastlagt en 
byggelinje på 5 meter i den østlige del af lokalplanområdet, for at 
skabe afstand til den gamle præstegårdsbygning på Oldrupvej 11.

Inden for de enkelte delområder er der stillet krav til materialevalg og 
udformning af de enkelte huse.

Der er på kortbilag 4 og 5 vist eksempler på, hvordan området kan 
udstykkes.

Bebyggelse i delområde 1-3
I delområde 1 må der opføres åben-lav boliger i op til 2 etager med 
en maks. bygningshøjde på 8,5 m målt efter det byggemodnede 
terræn.

I delområde 2 må der opføres tæt-lav boliger i 1 etage med en maks. 
bygningshøjde på 7 m højde målt efter det byggemodnede terræn.

I delområde 3a og 3b kan der opføres enten åben-lav eller tæt-lav 
bebyggelse. 

I delområde 3a må der opføres boliger i op til 2 etager med en maks. 
Bygningshøjde på 8,5 m målt efter det byggemodnede terræn.

I delområde 3b er der af hensyn til den gamle præstegård på 
Oldrupvej 11 indført en respektafstand, således at al boligbebyggelse 
holdes 5 meter fra skel. I samme område må boligbebyggelse kun 
opføres i 1 etage i op til 7 meters højde, for at tilpasse proportionerne 
af den ny boligbebyggelse til den gamle præstegårdsbygning.

Ubebyggede arealer
De grønne fællesarealer i delområde 4 må ikke bebygges. De 
udlægges til fælles rekreative formål som lege- og opholdsarealer 
samt til etablering af fælles regnvandsbassin.
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Beplantning
Langs lokalplanområdets nordlige grænse, skal der på grundene 
sikres et beplantningsbælte på 3 meters bredde som afgrænsning 
mellem land og by. Beplantningsbæltet skal fremstå uklippet, således 
at der opnås et naturligt udtryk og blød afgrænsning mod det åbne 
land. 

Beplantningsbæltet skal bestå af egnskarakteristiske danske arter, 
som f.eks. Alm. benved (Euonymus europaeus), dunet gedeblad 
(Lonicera periclymenum), alm. hvidtjørn (Crataegus laevigata), 
engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna), Stilk eg (Quercus robur), 
alm. Hyld (Sambucus nigra), alm. hæg (Prunus padus), fuglekirsebær 
(Prunus avium), rød kornel (Cornus Sanguinea), kvalkved (Viburnum 
opulus), blågrøn rose ( Rosa dumalis), hunderose (Rosa canina), 
ablerose (Rosa rubiginosa), alm. røn (Sorbus aucuparia), seljerøn 
(Sorbus intermedia), ribs (Ribes rubrum), solbær (Ribes nigrum), 
vrietorn (Rhamnus catharticus), vild æble (Malus sylvestris). 
Beplantningsbæltet etableres og vedligeholdes af de enkelte 
grundejere. Alternativt kan de eksisterende beplantningsbælter blive 
stående. 

I det fælles friareal skal der plantes 7 egnskarakteristiske træer og 6 
egnskarakteristiske danske buske, som plantes i forbindelse med 
byggemodningen af området. 

Hegn omkring private haver skal være levende hegn. Levende hegn 
må suppleres med trådhegn på indersiden af det levende hegn i max. 
1,2 meters højde.

Biodiversitet
Grønne arealer i byrum og haver har mange funktioner. De bidrager 
til reduktion af partikelforurening, omdannelse af CO2 til O2, 
temperaturregulering, giver skygge og læ, og er støjdæmpende. De 
er også sundhedsfremmende og stressreducerende, da de fungerer 
som frirum til afslapning og friluftsliv og giver os mulighed for at følge 
årstidernes skiften.

I overensstemmelse med byrådets prioritering af mere natur og 
biodiversitet i byerne, fastlægges det, at lokalplanområdets fælles 
grønne friareal skal have et lavt plejeniveau og fremtræde med en 
naturlignende karakter af eng med højt græs og arter af robuste 
buske og træer, som er velegnede til stedets klima og jordbund. 

Der kan etableres mindre lege- og opholdsarealer, der må plejes 
mere intensivt. Der skal fremsendes en beplantningsplan til 
godkendelse ved Odder Kommune i forbindelse med 
byggemodningen.
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Grønne hensyn og FN´s verdensmål

Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan
optages bestemmelser i en lokalplan.

Overfladevand fra områdets veje og tagflader ledes til bassinanlæg, 
der etableres med åbent vandspejl, hvilket giver gode levevilkår for 
områdets dyr.

Der gives desuden mulighed for at etablere ”grønne tage”. Et ”grønt
tag” er enten beplantet med græs eller stenurter. ”Grønne tage” virker
kølende om sommeren og holder på varmen om vinteren og kan 
optage regn- og smeltevand, og dermed aflaste regnvandssystemet. 
Et grønt tag kan desuden medvirke til at sikre bedre levevilkår
for fugle og insekter.

Der er mulighed for at bebyggelse kan tilsluttes kollektiv 
varmeforsyning. Der arbejdes på, at kollektiv varmeforsyning i højere 
grad består af vedvarende energi.

Der gives ligeledes mulighed for at etablere solceller på tagene.

Der er fastsat bestemmelser om et beplantningsbælte i kanten af 
lokalplanområdet samt at hegn i skel skal være levende hegn. 
Beplantningen skal bestå af egnstypiske, danske arter. De 
hjemmehørende træer og buske har en større betydning for de 
mange sjældne hjemmehørende fugle og insekter. Alternativt kan de 
eksisterende beplantningsbælter blive stående. 

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”.

Veje
Adgang til området sker fra Oldrupvej, som vist på kortbilag 3. 

Der etableres en boligvej, som får status som privat fællesvej og skal 
forsyne de nye ejendomme i lokalplanområdet. Derudover har den 
tilgrænsende ejendom Oldrupvej 9 vejret via adgangsvejen.
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Når der foreligger et færdigt vejprojekt, skal det fremsendes til Odder 
Kommune til godkendelse. Der henvises i øvrigt til afsnittet om 
tilgængelighed. 

Vejprofil
Vejudlægget i lokalplanområdet tænkes udformet, så dens funktion 
som boligvej understøttes - jævnfør nedenstående snittegninger.

Principsnit af boligvej

Stier
Boligvejen etableres med et forløb, der understøtter lav hastighed, og 
der anlægges derfor ikke særskilt stiforløb internt i området. Der er 
således adgang for fodgængere og cyklister med ærinde i 
lokalplanområdet via den vejadgang, der etableres til Ordrupvej. 

Der er ingen omgivende infrastruktur, hvorpå der kan kobles nye stier 
på. Såfremt det med tiden bliver aktuelt er bebyggelsesplanen 
udarbejdet således, at der kan etableres en sti i sammenhæng med 
naboområdet mod vest.

Parkering
Der skal udlægges mindst 2 p-pladser pr. åben-lav bolig og 
1½ p-plads pr. tæt-lav bolig. 

Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 
grundejere af parceller inden for lokalplanens område.

I områder med tæt-lav bebyggelse skal der, såfremt området ikke 
udmatrikuleres selvstændigt, oprettes en beboerforening. 
Beboerforeningen repræsenterer delområdet i grundejerforeningen i 
henhold til grundejerforeningens vedtægter.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private 
fællesveje og -stier samt fælles friarealer og øvrige fællesanlæg, 
herunder vintervedligeholdelse. 
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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 omfattet af kommuneplanramme 8 B 5.

Lokalplanlægningen skal inden for rammeområde 8 B 5 sikre at:

Generel anvendelse: boligområde
Fremtidig zonestatus: byzone
Max bebyggelsesprocent: 30 % beregnet ud fra området som helhed
Max. antal etager: 2
Max. bygningshøjde: 8,5 m

Derudover skal områdets grænse ud mod det åbne land udformes 
som levende hegn bestående af egnskarakteristiske arter, og der skal 
etableres et internt stisystem i området, der sikrer sammenhæng 
mellem det interne stisystem og den omgivende infrastruktur.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Lokalplanområdet grænser op til et stort areal, der i Kommuneplan 
2021-2033 er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde. 

Det vurderes, at de bygninger og anlæg, som lokalplanen muliggør, 
ikke vil være til nogen form for skade for det værdifulde 
landbrugsareal. 

Skole- og institutionsforhold
Området ligger i Hundslund Skoles distrikt. Skolen ligger ca. 500 m 
fra lokalplanområdet. Færdsel til og fra skole vil naturligt ske ad de 
mindre veje Oldrupvej, Langgade og Guldagervej med krydsning af 
Landevejen. Skolen er en ensporet skole til og med 6. klasse med ca. 
80 børn. Ved skolen er der en fritidsordning med pasningsmulighed 
for børn i 0. - 3. klasse.

Daginstitutionen Solstrålen ligger ca. 1,3 km fra lokalplanområdet. 
Solstrålen er en integreret daginstitution og rummer i gennemsnit 36 
børn i alderen 0 - 6 år.

Centerforhold - detailhandel
Der er ca. 400 m fra lokalplanens område til nærmeste dagligvarefor-
retning, som er beliggende på Landevejen midt i Hundslund. 
Kommunens hovedby Odder, som ligger ca. 10 km fra lokalplanens 
område, har et stort og bredspektret butiksudbud.
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Lokalplanen/byplanvedtægter
Der er ingen eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter inden for 
lokalplanområdet, der skal aflyses.

Lovgivning

Planloven

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens 
endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone.

Produktionserhverv
Odder Kommune har ikke fastlagt retningslinjer for udpegning af 
beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som 
skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende 
konsekvensområder iht. Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 24 og nr. 25.

Nabogrundene mod nord er, som størstedelen af Odder Kommune, 
udpeget til særligt værdifulde landbrugsområder. Nabogrundene mod 
syd er udlagt til blandet bolig og erhverv, mens ejendommene mod 
øst og vest er beboelsesejendomme i landzone. 

Det forventes således ikke, at lokalplanområdet - eller dele heraf - vil 
indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt 
produktionsvirksomheder.

Lokalplan nr. 8012 forventes ikke at få betydning for 
implementeringen af Planlovens bestemmelser for 
produktionsvirksomheder.

Ekspropriation
Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan.
 
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven 
ekspropriere 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 varetagelse af almene samfundsinteresser. 

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter 
Grundlovens § 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 
ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være 
rimelig i den konkrete situation. 
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En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation 
herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for 
ekspropriation efter planloven.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger ikke i kystnærhedszonen.

Planhabitatbekendtgørelsen

Myndighederne skal sikre sig overholdelse af 
planhabitatbekendtgørelsens (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 
naturbeskyttelsesområders integritet.

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

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

2) ødelæge 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. 3 km fra nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde,”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”, 
der er habitatområde, Ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde. 
På baggrund af afstanden og projektets udformning vurderes de 
bebyggelser og anlæg, som lokalplanen muliggør, ikke i sig selv eller 
i forbindelse med andre planer, at kunne medføre nogen påvirkning af 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Der er ikke registreret Bilag IV-arter inden for eller i nærheden af 
lokalplanområdet. 
.
Hvis der er forekomst af flagermus i træer som fældes eller bygninger 
som nedrives, skal disse fjernes vha. en udslusning, inden arbejdet 
påbegyndes. Naturstyrelsen Søhøjlandet vil kunne rådgive om 
udslusning og skal også kontaktes, hvis der under igangværende 
arbejde opdages flagermus. Såfremt ovenstående anvisninger 
efterleves, vurderes det ansøgte ikke at påvirke den økologiske 
funktionalitet af raste- og yngleområder for flagermus.

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

Naturbeskyttelsesloven

Beskyttet natur (§ 3)
Der er ikke registreret § 3-områder inden for lokalplanområdet.

Hvis der bliver etableret et regnvandsbassin på fællesarealet, med et 
permanent vandspejl, der er større end 100 m2, bliver det, når der har 
indtruffet sig et naturligt dyre- og planteliv, omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Kirkebyggelinje (§19)
Inden for en afstand af 300 m fra må der ikke opføres bebyggelse 
med en højde over 8,5 m, jf. naturbeskyttelsesloven § 19, se kortbilag 
2.

Odder Kommune kan meddele dispensation fra bestemmelsen, jf. 
naturbeskyttelsesloven § 65.

For yderligere at indpasse bebyggelsen til kirkeomgivelserne og for at 
tilpasse bebyggelsen til den omkringliggende eksisterende 
bebyggelse, er der i lokalplanen optaget bestemmelser om, at 
bebyggelse i delområde 2 kun må opføres i 1 etage i max. 7 meters 
højde.

Museumsloven 

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

Moesgaard Museum anbefaler, at der foretages en arkæologisk 
forundersøgelse af arealet. Dette anbefales, fordi bygherre hermed 
kan minimere risikoen for forsinkelser som følge af arkæologiske fund 
under anlægsarbejdet.

På selve det berørte areal findes ingen registreringer af fortidsminder, 
men på markerne øst for området er der fremkommet betydelige fund 
fra romersk jernalder i form af både grave/urner og massive 
bopladsspor. Ligeledes er der ved rekognoscering fundet 
flintmateriale fra stenalder, og på matriklen umiddelbart øst for 
nærværende matrikel er fremkommet affaldsgruber af en vis alder. 
Da arealet, hvor anlægsarbejde skal foregå, er relativt stort, er det 
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Moesgaard Museums vurdering, at der ved jordarbejde vil være 
risisko for at støde på fortidsminder.
Udgifterne til en arkæologisk forundersøgelse påhviler bygherre (jf. 
Museumslovens § 26 stk. 2). Hvis der ved forundersøgelsen 
påtræffes væsentlige arkæologiske levn, skal der herefter foretages 
en egentlig arkæologisk undersøgelse af disse hvis bygherre fortsat 
ønsker anlægsarbejdet udført. Sådanne undersøgelser betales af 
bygherre (jf. Museumslovens § 27 stk. 4), dog med mulighed for 
tilskud fra Slots‐ og Kulturstyrelsen.

Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet.

Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanområdet 
efter landbrugsloven § 6, stk. 1, nr. 1 ved den endelige vedtagelse af 
lokalplanen. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra 
landinspektør i forbindelse med områdets udstykning.

Vejloven 
Nye overkørsler til lokalplanområdet kræver tilladelse efter vejlovens
§ 49.

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.
Jordflytninger skal anmeldes, hvis jorden tilhører en af følgende 
kategorier:

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

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

• 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 

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

områdeklassificering i Odder Kommune.

I oktober 2013 foretog Region Midtjylland en orienterende 
forureningsundersøgelse på matriklen, hvor der blev konstateret en 
forurening med olie og pesticider. Der blev konstateret en 
olieforurening ved en olietank (T1), som gav en kortlægning på V2. 
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Der blev konstateret forurening med pesticider over 
grundvandskriteriet i 3 undersøgelsesboringer.
I forbindelse med en frivillig oprydning af det kortlagte areal i februar 
2021, udgik kortlægningen på V2, og der blev efterladt en lettere 
forurening, som ikke blev afgrænset.

Der vil derfor blive stillet krav om fremsendelse af en 
jordhåndteringsplan til godkendelse forinden jordflytning.
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 
vejledninger.

Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og 
sommerhusområder med tilhørende udearealer (de primære 
opholdsarealer). Institutioner m.m. er også omfattet.

Virksomhedsstøj
Der forekommer inden virksomheder i nærområdet, som kan medføre 
støjpåvirkning af lokalplanområdet.

Vejstøj
Det vurderes, at der ikke er trafik i nærheden af lokalplanens område, 
der vil give anledning til vejtrafikstøj, som kan overskride 
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligområder.

Lov om miljøvurdering
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 
af 27.10.2021) skal kommunen miljøvurdere planer og programmer, 
der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter § 8, stk. 2, nr. 
1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer har 
Kommunalbestyrelsen vurderet, at det ikke er sandsynligt, at 
lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

Konklusionen er, at lokalplanområdet ikke er omfattet af aktiviteter, 
der medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Baggrunden 
er, at lokalplan nr. 8012 kun muliggør anvendelse af et mindre 
område på lokalt plan, og ikke medfører en væsentlig ændret 
påvirkning af miljøet. Denne afgørelse bekendtgøres offentligt med en
klagevejledning samtidig med den offentlige bekendtgørelse af, at
planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder 
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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 ved henvendelse på 
rådhuset.

Servitutter
Der aflyses ingen servitutter med nærværende lokalplan.

Der er tinglyst en transformerstation på ejendommen, beliggende ved 
indkørslen til området. Der skal tages hensyn til transformerstationen 
ved indretningen af området, alternativt skal transformerstationen 
flyttes efter forudgående aftale med rettighedshaveren.

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

Klima
Der er inden for lokalplanområdet udlagt grønne områder samt et 
område med beplantningsbælte og der er mulighed for etablering af 
grønne tage. Beplantede områder nedbringer CO2-udledningen idet 
planterne optager CO2 og omdanner det til ilt.

Overfladevand fra veje og tage ledes til regnvandsbassin, der 
dimensioneres i henhold til servicemålet spildevandstillægget. Veje i 
området anlægges så klimavand ledes uden om bygninger.

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 
erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning.

Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som 
supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv 
solvarme 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.

Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for 
den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af 
gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel 
betydning for sundhedstilstanden.
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Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser 
som et led i en bæredygtig udvikling.

Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om ”Boliger og 
byøkologi - 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 
kvalitet 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.

Kemiske bekæmpelsesmidler
Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en
trussel for vandforsyningerne og grundvandet.
Af hensyn til grundvandsbeskyttelse opfordrer Kommunalbestyrelsen 
grundejerne til at undlade brug af kemiske bekæmpelsesmidler på 
udearealer i lokalplanområdet.

Tilgængelighed
Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for 
deltagelse 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 
byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det 
enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om 
byggetilladelse og anmeldelser.

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.

Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at 
ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på 
de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i 
bygninger 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
Elforsyningen kan ske fra Østjysk Energi Erhverv A/S. Der henvises i 
øvrigt til det liberaliserede el-marked.

Vandforsyning
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I 
vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under 
Hundslund Vandværk.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune.

Området forsynes af Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Amba.

Der er forbud mod etablering af el-varme.

Kloakforsyning
Lokalplanen er ikke omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan, 
og der skal derfor udarbejdes et spildevandstillæg, der udlægger 
området som separatkloakeret.
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Lokalplanbestemmelser
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes 
anvendelse, 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 
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:

• at sikre områdets anvendelse til boligformål til helårsbeboelse 
i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse 

• at opdele området i delområder, der kan rumme forskellige 
boligtyper

• at fastlægge vejadgangen til området
• at sikre udlæg af veje, stier og fælles friarealer
• At fastlægge bestemmelser om beplantning så overgangen 

mellem by og land markeres i landskabet

2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
matr.nr. 5a Hundslund By, Hundslund samt alle parceller, der 
efter den 22.06.2022 udstykkes inden for lokalplanens område.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder som vist på kortbilag 
3. 

2.3 Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den 
vedtagne lokalplan overføres de i punkt 2.1 nævnte matrikler til 
byzone. Hele lokalplanområdet vil herefter være i byzone.1

3 Områdets anvendelse

Delområde 1
3.1 Delområdet er udlagt til boligformål i form af åben-lav 

boligbebyggelse til helårsbeboelse.
Der må kun opføres og indrettes/registreres én bolig pr. 
ejendom.

Delområde 2
3.2 Delområdet er udlagt til boligformål i form af tæt-lav 

boligbebyggelse til helårsbeboelse.

1 Matrikler, der er nævnt i pkt. 2.1 er undergivet landbrugspligt. Den del af ejendommenes 
areal, der er omfattet af lokalplanen, skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens 
regler, indtil lokalplanområdet tages i brug til det, planen bestemmer. Landbrugspligten 
ophæves inden for lokalplanområdet ved erklæring fra praktiserende landinspektør og i 
forbindelse med, at jordbrugskommissionen godkender udstykningen.
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Delområde 3a og 3b
3.3 Det enkelte delområde er udlagt til enten åben-lav 

boligbebyggelse eller tæt-lav helårsbebyggelse. 

Delområde 4
3.4 Delområdet er udlagt til veje, sti, fælles friarealer og 

regnvandsbassin. 

Fællesbestemmelser
3.5 Der kan på den enkelte ejendom drives liberalt erhverv som 

revisor, arkitekt, frisør og lignende sammen med den enkelte 
bolig, når lokalplanens forudsætninger opfyldes.

Det er en forudsætning:
• at virksomheden drives af den, der beboer ejendommen,
• at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer 

karakter af beboelsesejendom,
• at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
• at virksomheden ikke medfører ulemper for de 

omkringboende,
• at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke 

er plads til på den pågældende ejendom.

3.6 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige 
tekniske anlæg til kvarterets forsyning - så som 
transformerstationer, mindre bygninger til områdets drift og 
forsyning. Udseende og placering skal godkendes af Odder 
Kommune.

4 Udstykning

4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsel / 
sammenlægning) af matrikler. 

4.2 Grunde til fritliggende parcelhuse (åben-lav bebyggelse) må 
ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse end 750 m².

4.3 Grunde til tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lignende 
sammenhængende bebyggelse) må ikke udstykkes med en 
mindre grundstørrelse end 175 m².

4.4 Der kan ske udstykning af regnvandsbassinet i delområde 4.
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5 Vej- og stiforhold

Veje 

5.1 Vejadgang til området skal ske som vist på kortbilag 3.

5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed 
som vist på kortbilag 3 

• Boligvejen udlægges i en bredde af min. 9 m med min. 5,5 
m kørebanebredde.

5.3 Vejen etableres med fast belægning. 

Stier 

5.4 Der skal udlægges areal til en sti med en beliggenhed som vist 
på kortbilag 3.2 

Parkering

5.5 På ejendomme til åben-lav boligbebyggelse skal der udlægges 
mindst 2 parkeringspladser. Garager og carporte indgår i antal 
parkeringspladser.

5.6 For tæt-lav boligbebyggelse skal der udlægges mindst 1½ 
parkeringsplads pr. bolig. Den ene p-plads kan udlægges i 
forbindelse med bolig/carport.

5.7 Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større 
erhvervskøretøjer over 3500 kg må ikke indrettes eller finde 
sted inden for lokalplanområdet.

5.8 Der er forbud mod parkering af campingvogne autocampere, 
både samt uindregistrerede køretøjer o. lign. på ubebyggede 
arealer inden for lokalplanområdet. Af hensyn til klargøring 
samt af- og pålæsning er det tilladt at parkere campingvogne i 
indtil 24 timer, hvor der ikke er parkeringsrestriktioner. 

Indkørsler

5.9 Indkørslen til den enkelte parcel i lokalplanområdet må udføres i 
maks. 6 m bredde, hvilket svarer til en dobbelt garage/carport. 

2 Stien er udlagt for at sikre mulighed for et sammenhængende stisystem med 
naboområdet. Stien kan anlægges, hvis naboområdet byudvikles. 
Stier skal etableres med jævn fast belægning. Ud over asfalt og flisebelægning kan der 
evt. anvendes materialer med egenskaber som slotsgrus eller stenmel således, at f.eks. 
kørestolsbrugere let kan manøvrere. 
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Indkørsler skal placeres mindst 0,5 m fra kabelskabe, lysmaster 
og lignende.

6 Ledningsanlæg og belysning

6.1 Belysning af færdselsarealer må kun udføres som 
parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maks. 4,5 m. 
Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens 
horisontale niveau. 

7 Bebyggelsens omfang og placering

Delområde 1, 3a og 3b

7.1 I delområder til åben-lav, skal al bebyggelse, herunder 
integrerede garager/carporte, ekskl. sædvanligt tagudhæng skal 
placeres bag den på kortbilag 3 viste 2,5 m byggelinje fra 
vejskel. 

7.2 I delområder til åben-lav boligbebyggelse må 
bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 % for den enkelte 
ejendom. Der kan ved beregning af bebyggelsesprocenten ikke 
medregnes areal fra fælles grønne arealer.3

7.3 I delområder til åben-lav boligbebyggelse må fritliggende 
garager, carporte, redskabsskure, drivhuse, legehuse eller 
andre former for mindre bebyggelse må ikke opføres nærmere 
skel mod nabo og fællesareal end 1 m. I øvrigt må det skrå 
højdegrænseplan efter bygningsreglementet ikke overskrides.

Delområde 2, 3a og 3b

7.4 I delområder til tæt-lav boligbebyggelse må 
bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 % for det enkelte 
delområde som helhed. Der kan ved beregning af 
bebyggelsesprocenten ikke medregnes areal fra fælles grønne 
arealer.4

7.5 I delområder til tæt-lav bebyggelse må fritliggende garager, 
carporte, redskabsskure og drivhuse, legehuse eller andre 
former for mindre bebyggelse må ikke opføres nærmere vejskel 
end 0,5 m.

3 Udregning af bebyggelsesprocenten skal ske iht. reglerne i bygningsreglementet 
gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen blev vedtaget. 
4 Udregning af bebyggelsesprocenten skal ske iht. reglerne i bygningsreglementet 
gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen blev vedtaget. 
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7.6 I delområder til tæt-lav boligbebyggelse, skal bebyggelsen 
inden for det enkelte delområde opføres som et samlet byggeri 
med ensartet udtryk i form og materialer. 

Delområde 1 og 3a

7.7 Bebyggelse må opføres i max. 2 etager. Intet punkt af en 
bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 8,5 m over 
naturligt terræn eller et for grunden fastsat niveauplan.

Delområde 2 og 3b

7.8 Bebyggelse må opføres i max. 1 etage. Intet punkt af en 
bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 7 m over naturligt 
terræn eller et for grunden fastsat niveauplan.

Delområde 3b

7.9 Al boligbebyggelse, herunder integrerede garager/carporte, 
ekskl. sædvanligt tagudhæng skal placeres bag den på 
kortbilag 3 viste 5 m byggelinje fra skel.

8 Bebyggelsens ydre fremtræden

Fællesbestemmelser for delområde 1, 2, 3a og 3b 

8.1 Udvendige bygningssider skal fremtræde som blank mur, som 
vandskuret, som pudset eller beklædt med træ. Mindre partier 
som karnapper og lignende kan udføres i andet materiale, når 
det indgår i en samlet arkitektonisk løsning.

8.2 Bebyggelse må ikke opføres som bjælkehuse med udvendige 
synlige hjørnesamlinger.

8.3 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 dodenkop (lys- 
eller mørkbrun) eller disse sidste nævnte farvers blanding med 
hvid, grå eller sort. 

8.4 Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lign. skal 
dækkes med tegl, betontagsten, skifer, eternitskifer, tagpap, 
listedækning med tagpap, stål, aluminium, zink eller som tag 
dækket af vegetation – såkaldt grønne tage. Kviste kan udføres 
med andre materialer. 

8.5 Tage med tagpap, listepapdækning, skifer eller eternitskifer skal 
være sorte.
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8.6 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.

8.7 Anlæg til indvinding af solenergi må kun opsættes på 
bebyggelsens 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 
bestemmelse.

Såfremt der etableres varmepumper skal disse være inddækket 
og afskærmet. 

8.8 Tage kan udføres med ovenlys, når disse holdes i samme plan 
som tagdækningen. Ved flade tage skal ovenlys holdes i niveau 
med murkronen.

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

8.10 Der må opsættes et skilt på maks. 0,25 m² med navn og 
husnummer og evt. navn på liberalt erhverv. Der udover må der 
ikke opsættes skilte eller reklamer på ejendomme i 
lokalplanområdet.

8.11 Der må kun placeres én parabol med en maks. diameter på 70 
cm pr. bolig. Antennen må ikke opsættes på bebyggelsen, så 
den er synlig fra veje, stier eller fællesarealer.

8.12 Der må ikke opføres mobilantenner på bygninger eller 
konstruktioner inden for lokalplanområdet.

8.13 Odder Kommune skal søges om tilladelse til opstilling af 
antenne beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg og 
lignende. 
Det er en forudsætning, at den udvendige antenne har et 
begrænset omfang på den enkelte ejendom.

9 Ubebyggede arealer 

9.1 Der skal etableres et 3 m bredt beplantningsbælte med en 
placering som vist på kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal 
fremstå uklippet og etableres i egnskarakteristiske danske arter, 
som f.eks. Alm. benved (Euonymus europaeus), dunet 
gedeblad (Lonicera xylosteum), alm. hvidtjørn (Crataegus 
laevigata), engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna), Almindelig 
eg (Quercus robur), alm. Hyld (sambucus nigra), alm. hæg 
(Prunus padus), fuglekirsebær (Prunus avium), rød kornel 
(Cornus Sanguinea), kvalkved (Viburnum opulus), blågrøn rose 
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( Rosa dumalis), hunderose (Rosa canina), ablerose (Rosa 
rubiginosa), alm. røn (Sorbus sucuparia), seljerøn (Sorbus 
intermedia), ribs (Ribes rubrum), solbær (Ribes nigrum), 
vrietorn (Rhamnus catharticus), vild æble (Malus sylvestris). 
Alternativt kan de eksisterende beplantningsbælter beholdes. 

9.2 Hegn i skel, der ikke er omfattet af § 9.1, skal være levende 
løvfældende hegn i bøg, avnbøg, paradisæble, kirsebærkornel 
eller liguster. Alternativt kan der etableres en mere åben 
beplantning ud mod de grønne fælles arealer og veje. En mere 
åben beplantning betyder at en tredjedel af grundenes bredde 
friholdes for enhver form for beplantning. 
Hegn langs færdselsarealer skal plantes min. 0,3 m inde på 
egen grund.5 Hegn kan suppleres med trådhegn i maksimalt 1,2 
m’s højde.

9.3 I forbindelse med byggemodning skal der plantes min. 7 træer 
og 6 buske af hjemmehørende arter i forbindelse med det 
fælles friareal i delområde 4.

• Træer og buske der plantes skal være af varierende arter.
• Ét af de 7 træer skal være et stort bredkronet træ i det 

sydøstlige hjørne af fælles friarealet, så det kan ses fra 
vejen ved ankomst, jf. kortbilag 3. Det kan f.eks. være et 
karaktergivende træ som en højtstammet vinter eg 
(Quercus Petrea). Træet skal have en stammeomkreds på 
min. 16 cm ved plantning. 

• Tættest på haverne mod nord sættes mindre eller slanke 
træer af hensyn til skygge i haverne. Det kan f.eks. være 
højtstammede paradisæbletræer (Malus hybr. ”Evereste” 
eller Malus hybr. ”Butterball”.)

• Vest for søen skal der plantes min. 6 buske
• Der må ikke plantes skyggegivende træer syd for søen
• De øvrige træerne kan placeres som enkeltstående eller i 

grupper i det fælles friareal eller som vejtræer i vejudlægget 
langs med det fælles friareal, i princippet som vist på 
kortbilag 4 og 5. 

9.4 I forbindelse med byggemodning må der ikke terrænreguleres 
mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

• I forbindelse med anlæg af veje, stier, vandrender, 
græsbevoksede trug, oversvømmelsesarealer og 
regnvandsbassin til overfladisk afledning af regnvand 
må terrænet reguleres med mere end +/- 0,5 m, hvis 
reguleringen har til formål at sikre, at 
lovgivningsmæssige krav kan overholdes, og en 
hensigtsmæssig vandafledning kan finde sted. 

5 Hegn etableres efter aftale med ejer af naboejendommen jf. hegnslovens bestemmelser. 
Hegnssynet er myndighed.
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• Der skal fremsendes en plan, der angiver koter for 
terræn før og efter byggemodning og skal godkendes af 
Odder Kommune.

• I delområder til tæt-lav kan der dog ske 
terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m, såfremt det 
sker efter en samlet plan, der sammentænker 
bebyggelse og landskab. Den samlede plan skal angive 
koter for terræn før og efter byggemodning og skal 
godkendes af Odder Kommune. 

9.5 Efter byggemodning må der kun foretages terrænreguleringer 
på +/- 0,5 m i forhold til det byggemodnede terræn. 
Terrænreguleringer må anlægges i maks. 1:2 og må ikke 
foretages nærmere end 1 m fra skel.6 

9.6    I delområde 4 skal der etableres et regnvandsbassin.

• Bassinet skal anlægges som naturlignende vandhul med 
permanent vandspejl. Det kan f.eks. betyde at bassinet tilsås 
med naturgræs, dunhammer eller lignende. 

• Brinkerne skal anlægges med en hældning på mindst 1:5.

10 Grundejerforening

10.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige grundejere af parceller i lokalplanens område. 
Grundejerforeningen varetager de fælles grundejerinteresser i 
lokalplanområdet.

I områder med tæt-lav bebyggelse skal der, såfremt området 
ikke udmatrikuleres selvstændigt, oprettes en beboerforening. 
Beboerforeningen repræsenterer delområdet i 
grundejerforeningen i henhold til grundejerforeningens 
vedtægter.

10.2 En grundejerforening skal oprettes senest, når 25 % af 
grundene i lokalplanområdet er solgt, eller når 
Kommunalbestyrelsen kræver det.

10.3 Inden for området skal grundejerforeningen forestå drift og 
vedligeholdelse af private fællesveje og -stier samt fælles 
friarealer og øvrige fællesanlæg, herunder 
vintervedligeholdelse.

6 Ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggeri skal ansøgningen vedlægges 
situationsplaner. Situationsplanerne skal vise de eksisterende og de fremtidige 
terrænkoter på de enkelte grunde samt de relevante koter på byggeriet. Ligeledes skal 
vises kote på vej ved overkørsel.
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10.4 Grundejerforeningerne er berettiget til ved opkrævning hos 
medlemmerne 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.

10.5 Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med 
lokalplanens bestemmelser.

11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i pkt. 5 nævnte veje 
og parkeringspladser og de i pkt. 9 nævnte grønne 
fællesarealer og beplantningsbælter er etableret.7

12 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger

Lov om Planlægning § 18

12.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og 
offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet 
af lokalplanen, ifølge § 18 i lov om planlægning kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
planen.8

12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte 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 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

12.4 Efter § 18 i planloven fortrænger lokalplanen privatretlige 
byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige 
med planen. Efter § 47 i planloven kan kommunalbestyrelsen 
ekspropriere private ejendomme eller rettigheder, når 
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for 
gennemførelsen af lokalplanen.

7 Hvis anlæg af parkeringspladser, grønne anlæg m.m. ikke hensigtsmæssigt kan 
færdiggøres, før ibrugtagning af ny bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være 
mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse 
for anlæg og færdiggørelse af ovennævnte anlæg og arealer inden for en rimelig tid.
8 En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, 
træder bestemmelserne i kraft. 
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13 Vedtagelsespåtegning

I henhold til Planlovens § 24 vedtages forslag til lokalplan nr. 
8012 for et nyt boligområde ved Oldrupvej i Hundslund den 
21.06.2022
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Kortbilag 

Kortbilag nr. 1
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Kortbilag nr. 2
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Kortbilag nr. 3
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Kortbilag nr. 4
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Kortbilag nr. 5
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