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LÆSEVEJLEDNING
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.
Byrådet 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 Byrådet 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 Byrådet 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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RETSVIRKNING
Den endelige lokalplan
Når Byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den på kommunens 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
Lokalplan nr. 1151
for et centerområde ved Odder Rådhus - Folkeparken

Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
I 2019 vedtog Byrådet en udviklingsstrategi for Odder bymidte, som
indebærer byfornyelse med fokus på rekreative byrum og forbindelser
mellem Kvickly-området og Rosensgade/Torvet.
Rådgivergruppen Hele Landet bistod Odder Kommune i udarbejdelsen af strategien. Forløbet omfattede bl.a. borgerinddragelsesprocesser med fysiske forsøgsprojekter i byrummene, og strategiudarbejdelsen blev støttet af Realdania.
Byfornyelse, anvendelsesændring og bevaring
Lokalplanområdet omfatter Rådhusets anlæg samt private ejendomme i karréen. På baggrund af udviklingsstrategiens prioriterede byfornyelsesprojekter skal lokalplanen derfor give mulighed for byfornyelse
i form af etablering af et parkområde og byfortætning, samt anvendelsesændringer, der er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen skal desuden fastsætte bestemmelser for bevaringsværdig
bebyggelse i området.

Illustration, der viser dispositionsforslag for Folkeparken. BOGL/Wsp, 2021.
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Folkeparken ved Odder Rådhus
Lokalplanen skal muliggøre anlæg af Folkeparken på Rådhusets parkeringsplads, som er det først prioriterede byfornyelsesprojekt i udviklingsstrategien. Anlægsprojektet for Folkeparken, som støttes af Realdania, tager udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag fra
BOGL/Wsp fra 2020, som er blevet tilrettet gennem en borgerinddragende proces.
Attraktive byrum, biodiversitet og bæredygtighed er grundpillerne i
fremtidens byer. Folkeparken er et eksempel på, hvordan grønne
byrum både kan skabe sammenhæng i den centrale bymidte, sociale
muligheder og øget biodiversitet.

Illustration, der viser lokalplanområdets afgrænsning.
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Områdets beliggenhed og zonestatus
Lokalplanområdet ligger centralt i Odder bymidte og består af ejendommene i Rådhuskarréen samt ejendommene syd for Odder Å mod
handelsgaden Rosensgade.
Området afgrænses mod nord af Nørregade, mod øst af Rådhusgade, mod syd af Rosensgade og mod vest af Aabygade, hvor vejmatriklen indgår i lokalplanområdet.
Området omfatter matr. nre. 2a, 2ab, 2s, 2t, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 3c,
3fr, 3gn, 3t, 3v, 3æ og 7000bo Odder By, Odder.
Lokalplanområdet, der er ca. 20.000 m2, var ved planens udarbejdelse dels privat, dels kommunalt ejet.
Odder Å løber midt igennem området fra vest mod øst.
Hele arealet ligger i byzone.

Illustration, der viser lokalplanområdet afgrænset med hvid streg på ortofoto

Eksisterende forhold
Omgivelser
Nord for lokalplanområdet på Nørregade ligger bl.a. dagligvarebutikkerne Kvickly, Netto og Løvbjerg og tilhørende parkeringsarealer.
Mod øst afgrænses området af Rådhusgade med randbebyggelse
mod letbanestrækningen, og sydøst for området ligger Odder Station
med letbaneforbindelse og busholdeplads. Områdets afgrænsning
mod syd er den oprindelige butiksgade, Rosensgade, og mod vest
afgrænses området af Aabygade.
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Lokalplanområdet
Området omfatter Odder Rådhus med anlæg, Tinghuset og Polititorvet, samt centrale byejendomme med butikker, liberale erhverv og
serviceerhverv samt boliger mod Rådhusgade, Rosensgade, Aabygade og Nørregade.
Dele af området, (Rådhuset med udearealer samt Tinghuset med
Polititorvet), er udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer i kommuneplanen. Bymidtens bebyggelse er desuden SAVE-vurderet med
generelt høje bevaringsværdier.
Se i øvrigt afsnit om kulturmiljøer, bevaringsværdig bebyggelse og
SAVE under ”Lokalplanområdet” og ”Forhold til anden planlægning”)
Landskabelige forhold
Landskabet er faldende fra kote ca. 14,75 (DVR90) i områdets sydvestlige hjørne mod nordøst i kote ca. 11,50 og har sit laveste niveau
omkring Odder Å i den centrale del af området. Åløbet strømmer fra
vest mod øst.

Illustration, der viser et ortofoto af området med højdekurver

Det rekreative blå-grønne element savner at fylde mere i bybilledet,
idet parkeringsarealer, brokonstruktioner og støttemure flere steder
giver hårde afgrænsninger til vandløbets natur.
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Odder Å er beskyttet mod tilstandsændringer i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Med lokalplanens realisering og gennemførelsen
af anlægsprojekt for Folkeparken søges vandløbsmyndigheden om
dispensation, således at en genslyngning af åens østligste del kan
finde sted. Genslyngningen vurderes at forbedre forholdene for åens
flora og fauna, foruden at forbedre de rekreative forbindelser og opholdskvaliteter på tværs af byrummene.

Lokalplanens indhold
Formål og områdets anvendelse
Formålet med lokalplanen og efterfølgende byfornyelse er at sikre og
udvikle Odder bymidte som en attraktiv handelsby med rekreative
byrum.
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere en grøn
bypark, som skal give bygæsterne nye mødesteder - og dermed mere
byliv til Odder.
Planlægningen skal også give mulighed for mindre byfortætning og
anvendelsesændringer samt fastsætte bestemmelser for bevaringsværdig bebyggelse i området, hvilket er i overensstemmelse med
kommuneplanen. Disse tiltag vurderes også at bidrage til mere aktivitet og flere kunder i bymidtens butikker.
Lokalplanen fastlægger rammerne for arealets anvendelse til centerformål, herunder offentlige formål (Rådhus og Folkepark), boliger,
butikker, liberale erhverv og serviceerhverv.
Planens hovedtræk
Lokalplan nr. 1151 er bl.a. udarbejdet på baggrund af udviklingsstrategi for Odder bymidte, som Byrådet vedtog i 2019.
Lokalplanområdet udgør ca. 20.000 m2 og er omfattet af kommuneplanens rammeområder 1 C 6 og 1 C 12.
Parkområdet udgør ca. 12.000 m2.
Bebyggelsens og parkanlæggets udformning, placering og indhold
skal følge principperne som vist på kortbilag 3 og 4.
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Lokalplanområdet
Området opdeles i 5 delområder.
SAVE- metoden
SAVE (Survey of Architectural
Values in the
Environment) er en metode til at
kortlægge, registrere og vurdere
bevaringsværdier i bymiljøer og
bygninger med henblik på at
kunne sikre kulturarven og bebyggede miljøer via kommuneplaner og lokalplaner.
Med SAVE-metoden vurderes
bevaringsværdige bygninger
efter en gennemgang af bygningens enkeltdele, og derefter ud
fra bygningens værdi i forhold til
tidligere funktion, nuværende
anvendelse og bygningens forhold til sine omgivelser.
SAVE-vurderingen knyttes an til
5 kategorier:
1) Arkitektur (Huset skal have
udvendige arkitektoniske kvaliteter, der gør bygningen til noget
særligt i det lokale miljø - beliggenhed, proportioner, materialer, detaljer).
2) Kulturhistorie (Huset skal
have en interessant kulturhistorie, der har lokal betydning)
Illustration, der viser lokalplanområdets opdeling i delområder
3) Miljø (Huset skal falde godt
ind i det lokale bygningsmiljø)

Inden for de enkelte delområder er der fastsat bestemmelser for byfornyelse og bevaring af eksisterende bebyggelse. Forud for lokalplanlægningen er områdets bebyggelse vurderet efter SAVEmetoden med forskellige samlede bevaringsværdier for de enkelte
bygninger. Disse vurderinger af bebyggelsen er gengivet under hvert
delområde nedenfor.
Læs mere om SAVE og bevaringsværdige kulturmiljøer under afsnittet ”Forhold til anden planlægning”.
Delområde 1 - 5
Delområde 1
Rådhusbebyggelsen i delområde 1 er beliggende tæt ved Rådhusgade og Nørregade mod øst og nord, mens bebyggelsen orienterer sig
mod det åbne parkrum mod syd og vest.
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4) Originalitet (Huset skal være
stort set uspoleret i forhold til
ombygninger, tilbygninger eller
udskiftninger af de originale
bygningsdele, der skæmmer
den oprindelige arkitektur)
5) Tilstand (Husets fysiske tilstand)
De fem kategorier vurderes på
en skala fra 1-9.
Vurderes en bygning at have en
samlet værdi mellem 1-3 er det
en høj bevaringsværdi. Værdier
mellem 4-6 regnes som middelværdi og 7-9 regnes som lav
bevaringsværdi.

REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 1151
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Rådhusgade 3, Odder Rådhus, er tegnet af arkitekterne Friis og
Moltke i forbindelse med kommunalreformen i 1970. Rådhusets første
etape blev indviet i 1972, og udvidelsen med den østlige fløj øst kom
til i 1980.

Rådhusgade 3, Rådhuset

Rådhusbygningen er af høj arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk
værdi. I dag fremstår Rådhuset som et helstøbt totalværk, og detaljer
i både bygningen og de tilbageværende dele af Svend Hansens haveanlæg understreger, at bygning og landskab hænger uløseligt
sammen. Rådhusbebyggelsen er et eksempel på brutalistisk arkitektur, hvor borgeren mødes i øjenhøjde, og hvor de gennemgående
materialer beton og tegl kommer til udtryk i sammenhæng med udearealerne. Ejendommen anvendes i dag til rådhus med rådhushave
og parkeringsplads.
SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 1

Delområde 2
Tinghuset i delområde 2 er fritliggende, og har sit oprindelige indgangsparti mod Rådhusgade og orienterer sig mod Polititorvet og
bymidten mod vest.
Rådhusgade 1, Tinghuset, er tegnet af arkitekt Carl Georg Ferdinand
Thielemann og blev opført i 1856. Bygningen er opført som byens
ting- og arresthus, og husede senere byens politistation, men er nu
renoveret og rummer ved lokalplanens udarbejdelse café, kontorer og
boliger.
SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 2

Rådhusgade 1, Tinghuset

Polititorvet har fået sin nuværende indretning som torveplads med
parkering i 2013. På Polititorvet er opført en moderne pavillonbygning.
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Delområde 3
Delområde 3 består af randbebyggelsen mod Rosensgade på strækningen fra Polititorvet til Aabygade. Her er en række sammenbyggede
ejendomme med butikker, liberale erhverv og etageboliger.
Rosensgade 4 er opført i modernistisk stil i 1977 på hjørnet af Rosensgade og Polititorvet og er efterfølgende ombygget og renoveret
med facadeelementer i rød skærmtegl. Bygningen afviger i sin form i
forhold til randbebyggelsen i Rosensgade og Tinghuset på Polititorvet. Ejendommen har tidligere huset Handelsbanken, og anvendes i
dag til butikker i stueetagen med kontorer og serviceerhverv på 1. og
2. sal.

Rosensgade 4

SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 4
Rosensgade 8 er opført i 1892 i røde tegl. Bygningen har oprindeligt
haft en stram symmetrisk form med frontkvist, men er efterfølgende
ombygget løbende, bl.a. med et markant udhæng mod Rosensgade,
der virker afvigende i forhold til bygningens oprindelige udtryk.

Rosensgade 8

SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 4
Rosensgade 10 er opført i 1935 til ”Franks Materialhandel” og biograf.
Bygningen er hvidpudset og i funktionalistisk stil. Ejendommen anvendes i dag til biograf ved biografforeningen Fotorama/”Biffen”, og
rummer desuden 2 lejligheder.
SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 3
Rosensgade 12-14 er tegnet af arkitekt Valdemar Schmidt i 1911 og
opført som apotek i nationalromantisk stil. Bygningens facader er i
røde tegl med mønstermurværk og er udført med detaljer i granit,
stuk og bemalinger. Bygningen er opført i 2 etager samt tagetage og
kælder og anvendes fortsat til apotek. Ved lokalplanens udarbejdelse
rummer bygningen desuden sundhedserhverv og lejligheder.

Rosensgade 10, ”Biffen”

SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 1

Rosensgade 12-14, Odder Apotek
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Delområde 4
Delområde 4 består af et fritliggende enfamiliehus på Aabygade.
Aabygade 4 er tegnet af arkitekt Otto Tiemroth og opført i 1926 som
lægebolig med konsultation for læge Vilhelm Møller. Bygningen er
opført i 2 etager samt tagrum og kælder, og er et fint eksempel på
lokal nyklassicisme. Bygningens facade er pudset hvid og har sort
mansardtag. Ejendommen er fritliggende og anvendes i dag som enfamiliehus.
SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 2
Aabygade 4

Delområde 5
Delområde 5 består af randbebyggelsen mod Aabygade, der består
af 3 ejendomme med etageboliger og liberale erhverv.
Aabygade 8, ”Tertia” er opført i 1906 og er en pudset hvid bygning i
nyklassicistisk stil med skønvirke-træk i form af tårne og spir. Ejendommen er opført til boligformål i 2 etager samt tagetage og kælder
og anvendes fortsat til lejligheder/etageboliger.
SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 3
Aabygade 8

Aabygade 10, ”Auriga”, er opført i 1917. Bygningen er del af gadens
randbebyggelse og er opført i røde tegl med pudsede murfelter. Størstedelen af bygningen fremstår pudset. ”Auriga” har træk fra nationalromantikken. Ejendommen er oprindeligt opført til boligformål i 2 etager samt tagetage og kælder, men anvendes i dag til liberalt erhverv.
SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 3

Aabygade 10

Aabygade 12-14 og Nørregade 7, ”Aagaarden”, er opført i 1936 og er
et fint eksempel på funktionalismens byggestil i blank murværk og
fremtrukne indramninger af dør- og vinduespartier i mørk tegl. Bygningen har også tilnavnet ”Lagkagehuset” pga. de karakteristiske lagdelinger af gule og rød tegl mod gaden. Mod gården er facaden udført i blank rødt murværk med murværksdetaljer og indsats til inskription. Hjørneejendommen er opført til boligformål i 3 etager samt tagetage og kælder og anvendes fortsat til lejligheder/etageboliger.
SAVE-vurdering, samlet bevaringsværdi: 2
Læs mere om lokalplanområdets bevaringsværdige bebyggelse i
bilag 5.

Aabygade 12-14 og Nørregade 7
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Ubebyggede arealer
Folkeparken
Lokalplanens bestemmelser for de ubebyggede arealer tager udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag for Folkeparken fra
BOGL/Wsp og det efterfølgende dispositionsforslag.
Området har i dag to store kvaliteter; Odder Å og Rådhusets arkitektur. Visionen for Folkeparken bygger på disse stedbundne kvaliteter
ved at flette rådhuspark og byrumsoplevelser sammen på tværs af
åen, og skabe grønne rum, der løber ud i den omkringliggende by og
naturligt binder hele området sammen.

Illustrationen viser en visualisering af, hvordan Folkeparkens østlige del kan udgøre
et sammenhængende og frodigt landskabsrum på tværs af Odder Å. BOGL/Wsp,
2020.

Det realiseres ved
 at etablere en parkpromenade langs Rådhusets vestlige facade, der skaber en ny færdselsåre gennem parkområdet, der
forbinder det robuste og det raffinerede bymiljø
 at integrere Odder Å i parken og øge biodiversiteten omkring
den. LAR-løsninger med regnbede og oversvømmelsesarealer integreres i parkrummet, så det bidrager til de rekreative
værdier
 at etablere et udendørs og socialt læringsrum, Rådhusmøllen,
og tilhørende møllelegeplads. Der etableres også en multibane på gæsteparkeringsarealet, som derved er tilgængelig
uden for Rådhusets åbningstid
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Den vestlige del af parken bliver et stort, klassisk parkrum, mens den
østlige del har fokus på frodig natur gennem biodiversitet og bæredygtighed. Forskellige stiforbindelser gør parken til bindeleddet mellem byens forskellige miljøer og Kvickly og gågaden.
Parkpromenaden løber langs Rådhuset over Polititorvet til Rosengade, mens Folkeparkens indre rekreative parksti går gennem parken,
på tværs af åen med passage til Rosensgade ved Biffen, Rosensgade 10. Et andet forløb af parkstien går desuden langs med Odder Å.

Illustration, der viser planudsnit fra dispositionsforslaget. Her kan man se, hvordan
indretningen af Polititorvet bevares, og hvordan en ny grøn flade opstår nord for
torvets kant, når åløbet ændres og slynges i den østlige del af parken. Støttemurens
kant kan så bruges som siddeplads med udsyn over åen og parken.

Polititorvet
Polititorvet, som er anlagt i 2013 på baggrund af et dispositionsforslag
fra Møller og Grønborg, opretholdes som torveplads med mulighed
for parkering.
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Opholdskvaliteterne på og ved torvet bliver styrket. Med omlægning
af åens østlige forløb gøres åens bredder fladere ved Polititorvets
nordøstlige kant. Det betyder også, at den i dag triste mur mellem
åen og Polititorvet bliver en god siddekant mod åen og parken, og at
åen får et mere naturligt forløb og udtryk.
Trædesten fører igennem oversvømmelsesområdet og erstatter den
eksisterende østligste bro. Siddetrapperne på hver side af åen er
indarbejdet med parkens overordnede udtryk for øje – et udtryk der
hænger sammen med Rådhusets arkitektur og stramme linjer.
Beplantning
Delområde 1
Inden for delområde 1 er parkområdet opdelt i 3 forskellige beplantningszoner:
 De klassiske park- og gårdrum mod nord og vest
 Den frodige park mod øst
 Den ripariske våde zone omkring åen, som oversvømmes af
og til – særligt i parkens østlige del

Illustration, der viser et snit gennem den østlige del af Folkeparken fra Polititorvet til Rådhusets gårdrum. Her ses hvordan ny beplantning i den frodige park med bl.a. hjemmehørende træer og buske, stauder og græsser indgår i beplantningsstrategien sammen med de store, bevaringsværdige træer ved Rådhuset.

De klassiske parkrum
Her findes de bevaringsværdige parktræer – stynede lindetræer på
rækker ved Nørregade og Rådhusgade, samt de 2 store solitære
træer, kastanjetræet og egetræet, i Rådhusets gårdrum. Den eksisterende træbeplantning suppleres med nye parktræer, og fladebeplantningens græsser suppleres med stauder. Træer og fladebeplantningen i det klassiske parkrum plejes med regelmæssig klipning og beskæring, så parkrummene nærmest Rådhusets hovedindgange fremstår i relativt stram form.
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Illustrationen viser et diagram med den ripariske zone mellem den "tørre" park og
åen. Den ripariske zone rummer natur, som trives ved at blive oversvømmet af og til.

Den frodige park og den ripariske zone
Langs vandløbet arbejdes bevidst med vekslende lys og skyggeforhold. Det kan for eksempel gøres ved at plante skyggegivende træer
med mellemrum langs vandløbet, der både stimulerer variation i udbredelse af vandplanter og skaber behagelige, grønne rum til ophold.
Træer og buskbeplantning langs åen vil desuden tjene som skjul og
levested for diverse smådyr og insekter, der – hvis de falder i åen –
igen vil blive føde for de vandlevende dyr. Der vælges hjemmehørende og frugtbærende træer som ligeledes kan give føde til fugle i vintermånederne.
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Den nordlige åbred etableres som et frodigt område med fokus på at
skabe forskellige biotoper og en riparisk zone, der nogle gange vil
blive oversvømmet. Denne fugtige zone bliver brugt til fødesøgning,
formering og spredning af både vandlevende og landlevende arter, og
er derfor vigtig for mange arter – alt lige fra sommerfugle og vårfluer
til fisk, fugle og pattedyr.
I Odder Å findes områdets særlige og oprindelige ørredstamme, og
for at have en stor ørredbestand kræver det, at der er steder de kan
skjule sig. Hvis skjulene ikke er til stede, kan ynglen blive ædt eller
jaget væk af større artsfæller, og derfor skal der både være sten, grus
og forskellige vandplanter i å-løbet. Det vil gavne ørrederne og forhåbentligt sikre en god tilstedeværelse af dem i Folkeparken.
Derudover er etablering af næringsfattige jordbundsforhold meget
effektivt for biodiversiteten. Det kan gøres ved at undlade at genetablere muldlaget efter udgravningen, og lade råjorden være øverste lag.
Ved næringsfattige forhold fremmes de lave og lyskrævende blomsterplanter, som også tilbyder nektar og pollen til en lang række insekter, heraf også de mere sjældne arter. Hvis det er fugtigt og næringsfattigt vil vi nok se arter som bukkeblad, hjertegræs, tormentil,
djævelsbid, kragefod, vellugtende gulaks, engviol og forskellige stararter, men det er sjældne arter i Odder Kommune. Hvis det er mere
næringsrigt ser man f.eks. engnellikerod, engkabeleje, engkarse,
hjorterøst, almindelig mjødurt, hyldebladet baldrian m.m.
Delområde 2-5
Blomsterkummer, beplantning og grønne arealer plejes så vidt muligt
med fokus på områdets sammenhængende rumforløb, parkbeplantning og hjemmehørende arter.
Grønne hensyn og biodiversitet
Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan
optages bestemmelser i en lokalplan.
Der gives mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR), som kan
håndteres ved etablering af åbne og lukkede vandrender med tilhørende regnbede. På den måde kan nedsivning, forsinkelse og fordampning af overfladevand ske på egen grund.
Befæstede arealer kan ligeledes udføres som permeable og med
vejbede som supplement. Den synlige tilstedeværelse af vand i området tilfører en rekreativ værdi. Indretning af parkområdet skal sikre,
at vandet ledes ned mod Odder Å. Dette kan ske i både åbne og luk-
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kede render. LAR-løsningerne kræver en udledningstilladelse fra Odder Kommune, som kan gives når anlægget er projekteret.
Der kan ikke optages bestemmelser om f.eks. brug af miljøvenlige
materialer i en lokalplan, men Byrådet opfordrer til brug af miljøvenlige materialer i bebyggelsen jævnfør afsnit om bæredygtig udvikling
og FNs verdensmål 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 ynglelokaliteter. Desuden har hjemmehørende arter en helt dominerende betydning for de mange sjældne hjemmehørende fugle, insekter og svampe.
I lokalplanen er der bl.a. bestemmelser om, at beplantning af lokalplanområdets parkområde skal ske med træer af hjemmehørende
arter, samt busketter, bede og parkflade med arter, som bidrager til
parklandskabets biodiversitet.
Beplantningsstrategien og driften kommer til at indgå som led i en
miljøvenlig vedligeholdelse af vandløbet og dets biodiversitet. Med
relativt simple greb i beplantningsstrategien vil parkområdet bidrage
væsentligt til biodiversiteten, forbedre vilkårene for dyreliv og understøtte et sundt kredsløb.
En god indikator for at naturen trives er, at relativt almindelige dyr og
planter også gør det. Derfor gavner initiativerne dyre- og plantelivet
og medvirker til at skabe en mere rig natur.
Veje
De eksisterende overkørsler fra de 4 omkringliggende veje, Nørregade, Aabygade, Rosensgade og Rådhusgade skal fortsat anvendes.
Anlæg af Folkeparken vil dog medføre, at både ind- og udkørsel for
parkering i parkens nordlige område sker via Nørregade. Lokalplanen
fastsætter, at parkering for ejendommen Aabygade 12-14 og Nørregade 7, parkering af kommunale driftskøretøjer mv. samt tilkørselsforhold for varelevering og renovation foregår via Nørregade.
Ny gæsteparkering for Odder Rådhus får vejadgang via den eksisterende overkørsel fra Rådhusgade.
Overkørsel fra det kommende parkområde mod Aabygade vil være
forbeholdt servicekøretøjer.
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Stier
Der etableres 2 primære stiforløb gennem parkområdet – ”Promenaden” og de landskabelige parkstier.

Illustration fra konkurrenceforslaget for Folkeparken, der viser principperne for parkområdets stiforløb. Stiforløbet på ”Promenaden” langs Rådhusets vestlige facade er
optegnet med fed mørk brun streg. Princip for parkstiernes svungne forløb er tegnet
med lys brun farve. BOGL/Wsp 2020.

De primære stier må udføres i teglklinker, granit- eller betonfliser,
asfalt, grus, hårdt stampet stenmel eller lignende. Der må etableres
forstærkninger i græsarmering eller lignende uden for den primære
belægning.
Stiforbindelserne kan være overlappende med vejudlæg og parkeringspladser.
Der gives desuden mulighed for at etablere sekundære stiforbindelser, som må udføres som trampestier, græsarmering, trædesten eller
i grus, stenmel eller lignende.
Primære stier
”Promenaden”, der forløber langs Rådhusets vestlige facade, skal
anlægges med en belægningsbredde på min. 1,5 meter. Belægning
skal udføres i teglklinker i området langs facaden på Odder Rådhus.
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For den fortsatte stiforbindelse, der også går over broer over Odder
Å, må belægning udføres i granit- eller betonfliser, teglklinker, asfalt,
grus, hårdt stampet stenmel eller lignende.
Parkstien, som har svungne forløb, skal udlægges i en bredde på 3
m, og anlægges med en belægningsbredde på min 1,5 m. Evt. servicekøretøjer til transformatorstation mv. skal køre ind i området fra
Aabygade, via punkt ”x” til ”y”, markeret principielt på kortbilag 3.
Fra den eksisterende sti langs Odder Å udgår en fortsættelse af stiforbindelsen mod øst som del af kommende stiforbindelse til Norsminde.
Broer
Til stiforbindelse på tværs af Odder Å fastholdes passage over 2 broer inden for lokalplanområdet.
Med anlægsprojekt for Folkeparken genslynges Odder Å i den østlige
del af lokalplanområdet, og derfor er det besluttet at nedlægge den
eksisterende 3. og østligste bro ved Tinghuset.
Passage
Passage ved Biffen, Rosensgade 10, der forbinder parkstien med
Rosensgade, opretholdes som stiforbindelse i princippet som markeret på kortbilag 3.
Sekundære stiforbindelser
Naturpassage over Odder Å i den østlige del af parken må etableres
som trampet sti og med trædesten, som kan passeres ved lav vandstand i åen.
Passager fra gårdrum i delområde 5 til parkanlægget må etableres
som trampestier eller med diskret belægning eller forstærkning som
f.eks. græsarmering eller lignende.
Parkering
Delområde 1
I Folkeparken, delområde 1, indrettes offentlige og private p-pladser i
princippet som vist på kortbilag 3 og på illustrationsplanen på kortbilag 4. Parkering mærket ”P1” på kortbilag 3 etableres med mulighed
for anvendelse til multibane mv. uden for Rådhusets åbningstid.
Som betingelse for ibrugtagning af parkanlægget tinglyses ret til, at
øvrig parkering for Odder Rådhus må ske uden for lokalplanområdet,
samt ret til et vist antal private p-pladser i parkens nordlige del.
Delområde 2
I delområde 2 udlægges areal til parkering mod Rådhusgade og areal
til torv og parkering på Polititorvet. Dermed gives der mulighed for at
fastholde den eksisterende indretning med offentlige og private ppladser på torvepladsen. Modsat gives fleksibilitet til at de nuværende
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forhold evt. revurderes, da parkering dominerer torvefladen og rammer for attraktiv udeservering og rekreative aktiviteter derved er begrænsede.
Delområde 3, 4 og 5
I delområde 3, 4 og 5 gør arealdisponeringen det muligt at fastholde
eksisterende antal p-pladser. Der er desuden mulighed for at tilføje
nye private p-pladser i delområde 5, idet der gives vejadgang mellem
delområde 1 og 5. Etableringen af flere p-pladser i de private gårdrum
forudsætter en af Odder Kommune godkendt plan, der også tilgodeser opholdsarealer.
For lokalplanområdet som helhed skal der etableres ladestandere til
elbiler og evt. til cykler efter gældende regler.
Cykelparkering
Der etableres min. 50 cykelparkeringspladser inden for delområde 1.
Disse skal hovedsageligt anlægges som uoverdækkede cykelparkeringsområder og må etableres i forbindelse med indgangszonerne til
parken. Se principiel placering af cykelparkering på kortbilag 3.

Illustration, der viser princip for placering af cykelparkering ved indgangszoner i den vestlige del af parken.
Parkstien, der går fra Aabygade i vest til Rådhusmøllen, udlægges i en bredde af 3 m, så evt. servicekøretøjer kan køre til transformatorstationen, som indarbejdes i Rådhusmøllens østlige ende. BOGL/Wsp, 2021.
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Forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2017 - 2029
Byrådet vedtog den 27. marts 2017 kommuneplan 2017 - 2029. Den
er det gældende plangrundlag for lokalplanen.
I Kommuneplan 2017-2029 er Odder bymidte udpeget til byudvikling
og -omdannelse.
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammerne 1 C 6 og 1
C 12. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser.

Udviklingsstrategi for Odder bymidte
blev udarbejdet i samarbejde mellem borgere og bymidteaktører,
kommunen, Realdania og rådgivergruppen Hele Landet i 2018-2019.

Udviklingsstrategi for Odder bymidte
Byrådet vedtog udviklingsstrategi for Odder bymidte d. 20. maj 2019.
Den overordnede vision i udviklingsstrategien er, at Odder bymidte
fortsat skal sikres og udvikles som handelsby og mødested. Denne
udvikling understøttes med attraktive byrum og rekreative faciliteter,
boliger, butikker og mindre erhverv, der skaber nye forbindelser på
tværs og som bidrager til liv til byen.
Realisering af lokalplanen for centerområdet med Folkeparken understøtter den overordnede vision.
Den kommende byfornyelse skal også have øje for de kvaliteter og
potentialer, som bymidtens kulturmiljøer udgør.
Parkeringsstrategi for Odder bymidte
Byrådet vedtog parkeringsstrategi for Odder bymidte d. 11. maj 2020.
Parkeringsstrategien er udarbejdet som en del af forberedelserne til
de 3 prioriterede anlægsprojekter beskrevet i byudviklingsstrategien.
På baggrund af den gennemførte trafikanalyse vurderes det, at der er
tilstrækkelig restkapacitet i bymidtens parkeringspladser, til at samtlige 101 p-pladser ved Rådhuset, i Aabygade og på Torvet vil kunne
nedlægges i forbindelse med anlægsprojekterne for Folkeparken,
Klimaboulevarden og byfornyelse af Torvet.

Illustration fra parkeringsstrategien
for Odder bymidte, som viser de
eksisterende offentlige og private
p-pladser med gåafstande fra
Rådhuset på op til 400 m eller ca.
5 min. inden for den yderste cirkel.

I samarbejde med private lodsejere har Byrådet efterfølgende besluttet at etablere parkeringspladser til medarbejdere mv. fra Rådhuset.
Disse anlægges nord for lokalplanområdet, lige bag ved dagligvarebutikken Løvbjerg i Nørregade.
Byudviklingsstrategiens vision om at bilerne skal fylde mindre i bybilledet for at fremme et attraktivt bymiljø er i tråd med Odder Kommunes målsætninger om at fremme fysisk aktivitet (sundhedspolitikken)
og nedbringelse af CO2 udledningen (forebyggelse af klimaforandrin25
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ger). Nogle af forudsætningerne for at nå disse mål er, at flere af byens brugere, herunder pendlere, effektivt kan søge og finde de tilgængelige parkeringspladser i og i kanten af bymidten og i størst muligt omfang bruge kollektiv trafik eller cyklen som transportmiddel.
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 hjemmehørende 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 betydning 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 udnyttelse osv. giver projektet ofte en merværdi ud over f.eks. kun at gavne
biodiversiteten. Derved vil der komme mere fokus på biodiversiteten.
Realisering af Folkeparken indebærer en beplantningsstrategi med
fokus på hjemmehørende arter, hensyn til åens flora og fauna, integrering af LAR-løsninger, og rekreative værdier, som højner opmærksomheden på biodiversitet. Der udarbejdes en plejeplan i forbindelse
med projektering af parken.
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Kulturmiljøer i bymidten
40 kulturmiljøer i Odder Kommune
I Kommuneplan 2017-2029 er bl.a. Odder Rådhus og Tinghuset udpeget som kulturmiljøer.
Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes.
Der skal værnes om de historisk og arkitektonisk værdifulde kulturmiljøer i bymidten, som gør den til noget særligt.
Ombygning og nybyggeri skal ske på en måde, så der opnås helhed i
kulturmiljøet. Bygningsændringer skal bidrage til forbedring og genopretning af bymiljøet i både helhed og detalje. Kulturhistorisk og arkitektonisk værdifulde bymiljøer og bevaringsværdige bygningsværker
skal nøje vurderes inden omdannelse eller nedrivning. Helhedskarakteren skal understreges i byrummene ved et bevidst valg af materialer, belægning, møblering, beplantning, skiltning og belysning.

Opslag fra rapporten ”40 kulturmiljøer”
om Odder Rådhus.

Opslag fra rapporten ”40 kulturmiljøer”
om Tinghuset.

Kulturmiljø nr. 40 – Odder Rådhus med indre gård og p-plads
Størstedelen af Folkeparken ligger inden for kulturmiljøet Odder Rådhus. Den fremtidige anvendelse af området vurderes ikke at forringe
kulturmiljøet men understøtte det, da der fortsat skal være offentlige
formål inden for området og i bebyggelsen. Etablering af Folkeparken
pladsen udgør desuden en tiltrængt og respektfuld renovering af
Rådhusets udendørs arealer.
Kulturmiljø nr. 30 – Ting- og Arresthus samt Polititorv
Lokalplanen omfatter Tinghuset og Polititorvet. Bygning og torveplads
med parkering er renoveret i overensstemmelse med lokalplan nr.
1119. Da der for Tinghuset tidligere er meddelt midlertidig dispensation til anvendelsesændring til lokalplan nr. 1119, og ejerkredsen ønsker mindre bygningstilføjelser, som kan udføres i respekt for den
oprindelige byggestil, medtages disse ændringsmuligheder i nærværende lokalplan nr. 1151.
SAVE-vurderinger af bevaringsværdige bygninger
Interessen for bevaringsværdige bygninger, byer og kulturmiljøer er
stigende, sandsynligvis blandt andet som en reaktion på de mange
gennemgribende forandringer af byer og bymiljøer i efterkrigstiden
ved hårdhændet nedrivning og sanering, der ofte forgik uden stor
veneration for bevaringsværdierne.
Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi er i Danmark det fælles grundlag for beskyttelse og bevaring af
væsentlige kulturarvsværdier, og SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode udviklet til at registrere og vurdere bevaringsværdierne. FBB er den centrale database over fredede
og bevaringsværdige bygninger og SAVE-registreringer.
SAVE-registrering kan foretages af kommunen eller af fagligt kompetente konsulenter, som Odder Kommune godkender til opgaven.
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SAVE-registrering af eksisterende bebyggelse i lokalplanens område
kan udgøre grundlag for at søge dispensation fra overholdelse af nutidens bygningsreglement ved renovering af den bevaringsværdige
bebyggelse i lokalplanens område, og kan desuden understøtte mulighed for at søge tilskud til renovering fra fonde, puljer mv.
Bymidtens bebyggelse er i 2018 blevet SAVE-vurderet i forbindelse
med udarbejdelse af byudviklingsstrategien. SAVE-vurderingen danner grundlag for udarbejdelsen af de bevarende bestemmelser for
bebyggelse i lokalplanen. De fleste af bygningerne i bymidten har en
middel eller høj bevaringsværdi i de samlede SAVE-vurderinger.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der ifølge planlovens §15 stk.
2 pkt.18 for bevaringsværdige bygninger skal reguleres af en kompetencebestemmelse. Det vil sige, at alle afgørelser vedrørende højt
bevaringsværdige bygninger beror på en konkret vurdering1.
Lokalplanbestemmelser fastsætter således de overordnede rammer
for bevaring, men kommunen skal efterfølgende vurdere ønskede
ændringer og evt. give tilladelse til disse ud fra bestemmelserne og
løbende helhedsvurderinger af bebyggelsen.
Vægtning af bevaring og ny bebyggelse
Inden for lokalplanområdet findes bebyggelse mod Rosensgade, som
fremstår velholdt men væsentligt ombyggede, eller uden arkitektonisk
sammenhæng med øvrige bygninger i området. Disse bygninger er
vurderet bevaringsværdige som enkeltbygninger, særligt på baggrund
af deres omfang, placering og tilstand.
I forhold til kommuneplanens og byudviklingsstrategiens mål om byfortætning, byliv og bedre forbindelser i bymidten, kan bevaringsvurderingerne af disse 3 ejendomme mod Rosensgade dog vægtes lavere. Dermed kan der ved arkitektonisk helhedsvurdering af konkrete
forslag til ny bebyggelse gives tilladelse til at etablere ny randbebyggelse inden for byggefelterne mod Rosensgade i op til 3 etager med
udnyttelig tagetage.

Skole- og institutionsforhold
Området ligger i Vestskolen, afdeling Skovbakkens skoledistrikt. Skolen ligger på Tværgade 12, Odder – ca. 500 m fra lokalplanområdet.
Skolen har ca. 700 elever. Den er to-sporet med 0. klasse til 6. klasse. Herefter fire- til femsporet til 9. klasse. Skolen har specialklasser,
og der er SFO.
1

Planlovens § 15:
”En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Formålet
skal fastlægge den planlægningsmæssige begrundelse, eksempelvis varetagelse af klimatilpasning eller forebyggelse af forurening.
Stk. 2: I en lokalplan kan der optages bestemmelser om:
18) bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra
kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres(…)”
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Der findes flere daginstitutioner i Odder med nærhed til lokalplanområdet. Børneinstitutionen Skovbakken ligger ca. 500 m fra lokalplanområdet og rummer i gennemsnit 60 børnehavebørn.

Centerforhold - detailhandel
Bycentret med torv og gågade med rigt varierende indkøbsmuligheder ligger umiddelbart omkring lokalplanområdet.
Bus- og letbaneforbindelser til Aarhus, samt busforbindelser til Horsens og Skanderborg ligger ca. 100 m fra området. Inden for ca. 800
m findes Spektrum Odder indeholdende idræt-, kultur- og svømmehal
samt musikskole.
I henhold til Planlovens § 16, stk. 6 skal der i lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning af
bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer
og trafikale forhold.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af udvalgsvarebutik med et
maksimalt samlet bruttoetageareal på 400 m2 i delområde 2 i den
eksisterende bygning Rådhusgade 1, Tinghuset.
Da evt. butik skal indrettes i den eksisterende bygning, vurderes det,
at den ikke vil påføre omgivende boliger og erhverv væsentlige gener.
De overordnede trafikale forhold ændres ikke som følge af en evt. ny
butik, idet vejbetjeningen sker fra de eksisterende veje Rosensgade
og Rådhusgade, hvor den fornødne kapacitet er til stede. Det vurderes, at vejbetjeningen af lokalplanområdet ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.
Eventuel anvendelse af den eksisterende ejendom til butiksformål
medfører ikke i sig selv ændringer af de eksisterende friarealer omkring Odder Å.

Byplanvedtægt og lokalplaner
Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr.
13, der udlægger området til offentlige formål og centerformål.
Inden for den sydlige del af lokalplanområdet er 2 lokalplanlagte områder. Lokalplan nr. 1119 udlægger område til centerformål ved Rådhusgade 1 og Polititorvet, og lokalplan nr. 1122 udlægger område til
centerformål ved Rosensgade 10.
Byplanvedtægt nr. 13, lokalplan 1119 samt lokalplan 1122 aflyses
ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende
lokalplan.
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Lovgivning
Planloven
Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Habitatdirektivet
Den Europæiske Union vedtog i 1992 Habitatdirektivet for at beskytte
de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i unionen.
Formålet er at fremme biodiversiteten ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, og fremmes hovedsageligt
gennem udpegningen af internationale naturbeskyttelsesområder; de
såkaldte Natura 2000 områder / habitatområder. I habitatområder
skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de
arter eller naturtyper, som er årsagen til, at området er udpeget.
I overensstemmelse med Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 26/11/2016) vurderes det,
at en eventuel påvirkning af nærmeste habitatområde eller arter, som
optræder på habitatdirektivets bilag IV hverken vil ændres eller forværres af de nye muligheder, planlægningen vil give.
Planlægningen muliggør ikke bygge- og anlægsarbejder på arealer,
der er uberørte, ubebyggede eller fremstår som naturlignende områder og vurderes generelt ikke at indeholde sandsynlige levesteder for
bilag IV –arter.
Dog kan flagermus holde til i ældre løvtræer eller bygninger. Alle flagermusarter i Danmark optræder på habitatdirektivets bilag IV og er
derfor beskyttede. Det betyder, at bebyggelse eller løvtræer, som er
levesteder for flagermus, ikke må fjernes, hvis det kan påvirke en evt.
flagemusebestand negativt.
Lokalplanområdet rummer ikke bevoksning, som vurderes at have
potentiale som levesteder for flagermus, lige som der ikke er registreret flagermus i de bygninger, som forudsættes omdannet som forudsætning for en realisering af lokalplanens begrænsede nye byggemuligheder.
Bygherre er forpligtiget til at kontakte Naturstyrelsen Søhøjlandet,
inden nedrivning eller fældning af træer påbegyndes, hvis der mod
forventning konstateres flagermus i området, da styrelsen vil kunne
yde den nødvendige vejledning om, hvordan flagermusene kan håndteres og fjernes, uden at den pågældende bestand påvirkes eller
skades.
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Lokalplanområdet ligger ca. 4 km fra nærmeste internationale habitatområde, Natura 2000-område nr. 59 ”Kysing Fjord”, og er omgivet
af tæt bebyggelse.
De anlæg og bebyggelser, lokalplanen muliggør, vurderes derfor ikke
at kunne medføre nogen ændret påvirkning heraf.
I henhold til habitatsbekendtgørelse BEK nr 1240 af 24/10/2018 §§ 6
og 10) vurderes, at en indre regulering af Odder Ås forløb ikke vil
påvirke habitatområder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag
IV negativt.

Naturbeskyttelsesloven
Lokalplanen vurderes generelt ikke at give mulighed for negative indgreb, men derimod at forbedre naturkvaliteten i områder, der indeholder biologisk mangfoldighed eller er værdifulde levesteder for dyr og
planter.
§ 3-områder - beskyttet vandløb
Lokalplanområdet omfatter en del af Odder Å. Inden for lokalplanområdet påtænkes åen reguleret i form af en mindre ændring af åens
forløb i den østlige del af lokalplanområdet.
Ændringen af åløbet vurderes at skabe forbedrede forhold for områdets dyr og planter.
Odder Å er udpeget som et beskyttet vandløb, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Dvs. at der ikke må foretages ændring i tilstanden af vandløbet. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele dispensation fra
bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65.
Vandløbsloven
En regulering af Odder Ås forløb i den østlige del af lokalplanområdet
vil kræve tilladelse efter vandløbsloven.

Museumsloven
Moesgaard Museum er hørt.
Der er ingen registreringer af fortidsminder inden for området, og da
der er tale om et bebygget areal, anser Moesgaard Museum det ikke
for nødvendigt at foretage yderligere arkæologiske undersøgelser
forud for anlægsarbejdet.
Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet
standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Moesgaard adviseres, jf. museumslovens § 26.

Vejloven
Nye overkørsler til lokalplanområdet kræver tilladelse efter vejlovens
§ 49.
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Langs Rådhusgade er der på strækningen ud for lokalplanområdet
tinglyst en vejbyggelinje på 17,5 m målt fra midten af kørebanen. Til
vejbyggelinjen skal tillægges højde- og passagetillæg.
Inden for arealer, der er pålagt vejbyggelinje, må der ikke uden særskilt dispensation fra Odder Kommune opføres bygninger eller etableres faste anlæg, herunder støjafskærmninger og skilte.
Odder Kommune har meddelt dispensation fra vejbyggelinjen til etablering af multibane med hegn, skiltning mv.

Jordforureningsloven
Området er omfattet af den generelle områdeklassificering, som de
fleste byzonearealer.
Jordflytninger skal anmeldes til kommunen på jordweb.dk, hvis ét af
følgende kriterier er opfyldt:
 Matriklen er omfattet af områdeklassificeringen.
 Den opgravede jord, der føres bort fra ejendommen, er forurenet.
 Jorden der flyttes, stammer fra en kortlagt del af en ejendom.
 Jord flyttes fra et areal, der anvendes som offentlig vej.
Det skal desuden sikres, at de øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der etableres en varig, fast belægning.

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. kan også være omfattet.
Lokalplanens område er udlagt til centerformål, hvor der
derfor kan forekomme mange forskelligartede aktiviteter. Området er
desuden beliggende på den østlige side af Rådhusgade og syd for
Nørregade, hvorfor vejtrafikstøj kan forventes.
Lokalplanen skal give mulighed for anlæg af en sammenhængende
grøn parkstruktur, er etablering af støjafskærmning derfor ikke hensigtsmæssig, da dette vil hindre de ønskede visuelle og fysiske forbindelser i bymidten.
Uorganiseret støj fra leg og ophold i offentligt parkområde kan ikke
reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven. Her skal Politiet regulere
forholdene.
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Virksomhedsstøj
Områder udlagt til centerformål kan have mange anvendelsesmuligheder, og det kan derfor ikke helt udelukkes, at der kan opstå miljøkonflikter på grund af virksomhedsstøj.
Lokalplanens område er beliggende i eksisterende bymidte. Nord for
lokalplanens område er der etableret parkeringsområder og flere dagligvarebutikker. Ifølge støjberegninger for nærmest beliggende dagligvareforretning (Løvbjergs vareindlevering), kan denne overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.
Da lokalplanen ikke giver mulighed for væsentlige ændringer i form af
omfattende tilvækst af nye boliger, men at der derimod hovedsageligt
planlægges for anlæg en rekreativ parkforbindelse, vurderes det ikke,
at udnyttelse af lokalplan muligheder vil medføre øgede gener fra
virksomhedsstøj for den eksisterende følsomme anvendelse (boliger)
i lokalplanområdet.
Vejstøj
Lokalplanområdet grænser op til Rådhusgade og Nørregade, hvor
der ved lokalplanens udarbejdelse2 er en årsdøgntrafik på henholdsvis 12773og 4771 køretøjer.
Det skal sikres, at støjpåvirkningen fra vej og trafik ikke overskrider
Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier.
Miljøstyrelsen har i sin støjvejledning fra 2007 opstillet vejledende
grænseværdier for støj fra vejtrafik. Disse er fastsat ud fra den foreliggende viden om støjens generende virkning, og der er forskellige
grænser i forskellige typer af områder.
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er som udgangspunkt:

Områdetype

Lden

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser ol.
Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler ol.
Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer
og bydelsparker.
Hoteller, kontorer mv.

53 dB
58 dB

63 dB

I eksisterende boligområder og områder med blandede byfunktioner i
bymæssig bebyggelse, hvor der ønskes planlagt for en fornyelse eller
vitalisering af eksisterende boligkvarterer, kan der dog planlægges for
nye, særligt støjisolerede boliger (og tilsvarende støjfølsom anvendelse), selv om den gængse grænseværdi på 58 dB udendørs ikke
kan overholdes.

2

Jf. trafiktællinger fra Nørregade 11 og Rådhusgade 3 pr. november 2019
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Forudsætningerne herfor er:
 At ubebyggede arealer, der medregnes til udeopholdsareal til
boligerne, har et støjniveau fra vejtrafik på under 58 dB.
 At udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau fra vejtrafik på højest 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning uden
for vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner).
 At boligerne så vidt muligt orienteres, så der er opholds- og
soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.
 At der er adgang til nærliggende, grønne områder, som ikke
er støjbelastede.
For boliger og anden støjfølsom anvendelse, hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de ovenfor angivne vejledende grænseværdier for støj fra
vejtrafik. Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med
lukkede vinduer skal dog være overholdt, for at bygningen kan tages i
brug til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse.

Lov om miljøvurdering
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. nr. 973
af 25. juni 2020) skal kommunen miljøvurdere planer og programmer,
der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder 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.
Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold til med udgangspunkt i et 0alternativ, som er den anvendelse og bebyggelse, som er mulig ifølge
den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 13, lokalplan nr. 1119 og lokalplan nr. 1122.
På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at forslag til lokalplan
nr. 1151 kun muliggør anvendelse af et mindre område på lokalt plan,
som ikke kan medføre en væsentlig ændret påvirkning af miljøet.
Byrådet har derfor afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Byrådets afgørelse bekendtgøres offentligt med
en klagevejledning samtidig med den offentlige bekendtgørelse af, at
planforslaget fremlægges i offentlig høring.
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Servitutter
Der er udarbejdet en servitutredegørelse, hvoraf det fremgår, at der
på flere ejendomme i lokalplanens område er tinglyst servitutter til
beskyttelse af forsyningsledninger og –anlæg til almen forsyning.
Disse servitutter skal respekteres. En fuld realisering af lokalplanens
muligheder, kan derfor forudsætte, at bygherrer opnår aftale med
ledningsejerne om eventuel flytning eller sløjfning af de pågældende
anlæg.
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.
Vejbyggelinje
Med henblik på etablering af ny parkeringsplads med multibane, hegn
og skiltning mv. på matr. nr. 2a Odder By, Odder, har Odder Kommune meddelt dispensation fra offentligretlig servitut vedr. vejbyggelinje
langs Rådhusgade, som er tinglyst på ejendommene matr. nre. 2a og
3fr Odder By, Odder den 18. oktober 1944.
Byfornyelsesdeklaration
Ved lokalplanens endelige vedtagelse aflyses byfornyelsesdeklaration vedr. eksisterende disponering af området til parkering mv. for
ejendomme i Ejerlavet Aabygadekarréen, som er tinglyst på ejendommene matr. nre. 2a, 2ab, 2s, 2v, 2y, 3c, 3t, 3v, 3æ og 3gn Odder
By, Odder d. 8. maj 2006.
Efter aflysning af byfornyelsesdeklarationen skal der tinglyses de
nødvendige nye servitutter vedr. adgang, parkering, renovation og
drift mv., der er i overensstemmelse med lokalplanens disponering af
området.
Det vurderes ikke, at der er tinglyst yderligere servitutter på ejendommene, som er i strid med lokalplanen.

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 varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række
betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
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• Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan
(eller byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om
ekspropriation.
• Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser
om det projekt, der ønskes gennemført.
• Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af
lokalplanen.
• Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.
• Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til
fordel for private.
• Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved en frivillig aftale med den berørte
lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med,
selv vil og kan forestå virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal være et aktuelt behov
for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
• Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen
heraf for den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå i
et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed
må således vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og
betydning for de involverede.

Klima
Der er behov for, at byer, bygninger og landskaber tilpasses et ændret klima med bl.a. øgede regnmængder og en generel havvandsstigning. Klimaet vil fremover være præget af mere ekstreme vejrsituationer som eksempelvis skybrud, storme, tørker og stormfloder.
Hvad enten det handler om øgede regnmængder eller havvandstigninger, er det en betydelig udfordring for byerne, men også en mulighed for på en gang at skabe bedre byer på en lang række andre parametre.
Vi har mulighed for at sammentænke klimatilpasning med andre vigtige hensyn som f.eks. byliv, blå strøg, arkitektur og design. Med klimatilpasning arbejdes på at tilpasse vores aktiviteter til ændringerne i
klimaet. Det vil sige, at der bl.a. fokuseres på udformning og placering
af nyt byggeri. Derudover fokuseres på afledning af regnvand. Ved at
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skabe vandrender og rensningssøer ved ny byudvikling bliver klimatilpasning et aktiv i hverdagen. Det øger områdets attraktivitet, og det
skaber værdi for kommende beboere i området.
Lokalplanområdet indeholder flere lavninger i terrænet. Disse områder er udpejet på Miljøstyrelsens Bluespot kort som risikoområde for
oversvømmelse ved ekstremregn.

Bæredygtighed og FN’s verdensmål
Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser
som et led i en bæredygtig udvikling.
Det er Byrådets målsætning at gøre Odder Kommune til en grøn
kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder
kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil også gerne gennem
planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at
arbejde for samme målsætning.

Byrådet arbejder med FN’s verdensmål og har for byrådsperioden
2017-21 prioriteret arbejdet med følgende mål:




3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
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12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats

Byrådet har desuden peget på, at der løbende skal arbejdes med mål
nr. 17, Partnerskab for handling, som et middel til at indfri de øvrige
verdensmål.
Projektet for Folkeparken omfatter temaer fra alle Byrådets prioriterede verdensmål, og bidrager også til bæredygtig udvikling inde for flere
verdensmål, bl.a. i form af stort fokus på biodiversitet i mål nr. 15,
Livet på land.
Mål 3: Sundhed og trivsel
Lokalplanen giver mulighed for at forbinde bymidten bedre via promenaden og stier gennem området. Parkanlægget med legepladser,
multibane, cykelparkering og opholdsmuligheder bidrager til gode
rammer for udendørs ophold, fysisk bevægelse og sociale aktiviteter,
og understøtter derved målet om sundhed.
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Med Folkeparken er det visionen at skabe et grønt byområde, der
bidrager med rum til leg, læring og bevægelse, og derved ansporer
nysgerrighed på arkitektur, historie og naturvidenskab. Det kan forhåbentlig medvirke til skabe en større positiv forandring, hvor et øget
kendskab til kulturmiljøer og natur giver lyst til at studere og udvikle
viden og færdigheder.
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Realisering af lokalplanen medfører bæredygtige løsninger bl.a. i
form af
 Anlæg af Folkeparken sker med materialer og beplantning,
der primært er hjemmehørende. Danske og nordiske træarter
og vegetation, brændte teglklinker og træ fra norden. Der bevares så mange træer som muligt, og de eksisterende fliser i
parken genbruges, lige som træet fra de eksisterende trætrapper så vidt muligt anvendes til de nye opholdssteder. Ny
bebyggelse og anlæg kan opføres i materialer der ikke frigiver
skadelige stoffer til vandmiljøet
 Nye forbindelser og attraktive, rekreative byrum skal sikre mere byliv, flere bygæster og dermed grundlag for den lokale
handelsbyens overlevelse
 Bæredygtige løsninger i parken skal inspirere borgere, bygæster og andre byer
 Bevaring af eksisterende bebyggelse sparer miljøbelastning
ved nybyggeri
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Projektgrundlaget for Folkeparken omfatter bl.a. genanvendelse af
byggematerialer i anlægget af parken samt bæredygtig turisme. Folkeparken skal være et ny attraktion for bygæster, og vil derfor bidrage
til bæredygtig turisme, da de afledte effekter vil være øget efterspørg38
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sel på lokale produkter og kultur. Dette er med til at sikre lokale arbejdspladser.
Mål 13: Klimatilpasning
Lokalplanen giver mulighed for at gennemføre klimatilpasning gennem oversvømmelsesarealer omkring Odder Å og LAR-løsninger,
hvor der bl.a. indgår regnbede til forsinkelse og fordampning af regnvand. Ud over afvanding af Rådhusets tag og pladser har lokalplanområdets øvrige ejendomme mulighed for at koble sig på LAR-anlæg
i Folkeparken.
Mål 15: Livet på land
Ønsket er, at gøre Folkeparken til bymidtens åndehul, og give byen et
grønt centrum. Folkeparken skal med sin frodige, varierende beplantning være et sted med plads til ophold og leg. Beplantningsstrategi og
plejeplan for parkområdet tilgodeser bevaring af ældre træer samt
nyplantning af hjemmehørende arter, der bidrager til biodiversitet i
området.
Mål 17: Partnerskab for handling
Realisering af Folkeparken sker på baggrund af et bredt samarbejde i
Bymidteforum, bestående af bymidtens erhvervsdrivende, interesseorganisationer, lodsejere og borgere. Byrådet har prioriteret anlægget
af parken med vedtagelse af byudviklingsstrategien i 2019, og den
samlede bymidteindsats er muliggjort i et længerevarende samarbejde mellem Odder Kommune og Realdania, der tog udgangspunkt i
kampagnen ”Hovedbyer på forkant”.

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.
Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks.
kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen.

Teknisk forsyning
Elforsyning
Elforsyningen kan ske fra de forsyningsselskaber, som normalt forsyner byområdet. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked.
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Vandforsyning
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I
vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget i forsyningsområdet for Odder Vandværk A.m.b.a.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune.

Kloakforsyning
Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan og
dele af området skal separatkloakeres.
Ifølge spildevandsplanen skal der sikres tilbageholdelse af overfladevand inden for lokalplanens område.
Den ansvarlige forsyningsvirksomhed kan stille krav om anlæg til
håndtering, afledning og tilbageholdelse af regnvand inden for lokalplanens område, dersom beregninger viser, at den afstrømningshastighed, som er forudsat for området i den gældende spildevandsplan, kan blive overskredet.

Illustration, der viser principiel placering af regnbede og oversvømmelsesarealer i den
sydøstlige del af Folkeparken.

LAR – Lokal Afledning af Regnvand
Parkens udformning løser både problemer med hverdagsregn og
skybrud. Parkens terræn falder allerede let mod syd og dermed ledes
vandet naturligt til åen over terræn. Undervejs bliver vandet forsinket i
regnbede i parken. Bedene renser desuden vandet fra Rådhusets og
de omkringliggende bygningers tage og fremstår grønne og frodige.
Tagvandet fra Rådhuset løber langs facaden, før det ledes til et regnbed og til sidst åen.
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Hovedparten af parkeringspladserne i delområde 1 skal etableres
med permeabel belægning, hvilket lader regnvandet nedsive. Vandet
fra de østlige parkeringspladsers asfaltarealer ledes til regnbede,
hvor vandet renses og føres til åen. Terrænet ved åen er bearbejdet,
så der er et stort oversvømmelsesareal i parkens østlige del. Ved
skybrud opstuves vandet i oversvømmelsesarealet i parkens østlige
del.
Øvrige ejendomme inden for lokalplanområdet opfordres til at tilkoble
sig LAR-løsninger i parkområdet.
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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 fastlægge anvendelse til blandede centerformål såsom bolig-, erhvervs- og offentlige formål
 at muliggøre byfortætning
 at muliggøre anlæg af en offentlig bypark
 at fastsætte bevarende bestemmelser for bebyggelse i området

2 Lokalplanens område og zonestatus
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matr. nre. 2a, 2ab, 2s, 2t, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 3c, 3fr, 3gn, 3t, 3v,
3æ og 7000bo, alle Odder By, Odder, samt alle parceller, der
efter den 20. maj 2021 udstykkes inden for lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder som vist på kortbilag
3.

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3 Områdets anvendelse
3.1

Lokalplanområdet er udlagt til centerområde med offentlige
formål samt blandet bolig- og erhvervsanvendelse.

3.2

Delområde 1 - Odder Rådhus og Folkeparken
Delområdet er udlagt til offentlige formål såsom rådhus, kulturinstitutioner, parkanlæg mv.

3.3

Delområde 2 – Tinghuset og Polititorvet
I delområde 2 fastsættes anvendelsen til blandede bolig- og
erhvervsformål.
I stueetage og kælder fastsættes anvendelsen til butiksformål,
restaurationer eller liberale erhverv. Der må etableres en udvalgsvareforretning med bruttoetageareal på maks. 400 m2.
På 1. og 2. sal fastsættes anvendelsen til liberale erhverv eller
boligformål.
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3.4

Delområde 3 – randbebyggelse i Rosensgade
I delområde 3 fastsættes anvendelsen til blandede bolig- og
erhvervsformål.
I stueetage og kælder fastsættes anvendelsen til butiksformål,
restaurationer og publikumsorienterede formål såsom biograf
eller liberale erhverv. 1. sal og opefter fastsættes til publikumsorienterede formål, liberale erhverv eller boligformål.

3.5

Delområde 4 – fritliggende bebyggelse i Aabygade
Inden for delområde 4 fastsættes anvendelsen til blandende
bolig- og erhvervsformål.

3.6

Delområde 5 – randbebyggelse i Aabygade
Inden for delområde 5 fastsættes anvendelsen til blandende
bolig- og erhvervsformål.

3.7

Fællesbestemmelser for delområde 1-5
Der kan fra den enkelte bolig 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 den enkelte bolig,
 at den enkelte bolig ikke ved skiltning eller lignende ændrer
karakter,
 at områdets karakter af blandet bolig og erhvervsområde ikke brydes,
 at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende,
 at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke
er plads til inden for lokalplanområdet.

3.8

Inden for lokalplanområdet udlægges arealer til offentligt parkområde samt opholdsarealer, torv og parkering.

4 Udstykning
4.1

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

5 Vej- og stiforhold
Veje
5.1

Vejadgang til området skal ske som vist på kortbilag 3.
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5.2

Alle veje i området etableres med fast belægning.
Undtaget er adgangsvej for servicekøretøjer med adgang fra
Aabygade i delområde 1, der anlægges mellem punkt mærket
”x” og ”y” vist på kortbilag 3. Mellem disse punkter skal en kørebredde på 3 m etableres som sti med kantforstærkning i græsarmering eller lignende.

5.3

Der er vejadgang fra
delområde 1 til hjørneejendommen Aabygade12-14 og Nørregade 7 i delområde 5.
 delområde 3 til ejendommene Rosensgade 4, 8, 10 samt 1214.



Vejbyggelinjer
5.4

Langs Rådhusgade er der tinglyst en vejbyggelinje på 17,5 m.
fra vejmidte – i princippet som vist på kortbilag 3.
Odder Kommune har meddelt dispensation fra denne vejbyggelinje inden for lokalplanområde nr. 1151 til opførelse af parkeringsanlæg og hegn omkring multibane, skiltning mv. jf. §§ 5.12
og 8.58.
Mellem vejskel og vejbyggelinje må der ikke etableres andre faste anlæg eller skiltning end det i lokalplanen foreskrevne uden
fornyet særskilt dispensation fra Odder Kommune.
Stier

5.5

Der skal udlægges stiforbindelser i princippet som vist på kortbilag 3 og 4.3 Stinettet skal betjene hele parken og have forbindelse til stinet i naboområderne.

5.6

Primære stier skal anlægges med en belægningsbredde på
min. 1,5 m. i teglklinker, granit- eller betonfliser, asfalt, grus,
hårdt stampet stenmel eller lignende. Der må etableres forstærkninger i græsarmering eller lignende uden for den primære belægning.
”Promenaden” langs Rådhusets vestlige facade skal anlægges i
teglklinker. Ramper og trapper i direkte tilknytning til Rådhuset
skal udføres i teglklinker eller fremstå som støbt i beton.
Trapper, platforme broer og øvrige konstruktioner mod Odder Å
må etableres som konstruktioner i beton, tegl, stål og træ eller

3

Primære stier skal etableres med jævn fast belægning. Ud over asfalt og flisebelægning
kan der evt. anvendes materialer med egenskaber som stampet grus eller stenmel således, at f. eks. kørestolsbrugere let kan manøvrere.
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lignende og udformet på en måde, så der efter Odder Kommunes vurdering opnås en god helhedsvirkning.
5.7

Sekundære stiforbindelser inden for delområde 1 samt mellem
delområde 1 og 5 må etableres som trampede stier eller med
faste belægninger såsom græsarmering, trædesten eller fremstå i grus, stenmel eller lignende.
Parkering

5.8

Områder til parkering udlægges i princippet som vist på kortbilag 3 og 4.

5.9

I forbindelse med anlæg af fælles p-pladser skal det sikres, at
parkeringsområderne får en grøn karakter ved hjælp af beplantning og evt. permeabel belægning.

5.10 Der må etableres opladestationer til elbiler i hele lokalplanområdet efter gældende regler4.
Delområde 1
5.11 Det østlige parkeringsareal mærket ”P1” skal anlægges med
fast belægning. Arealet må etableres med fast hegn og pullert
som ydre afgrænsning, så det også kan anvendes til multibane.
Vest for Rådhuset skal parkeringsarealer helt eller delvist anlægges med græsarmering eller lignende vandgennemtrængelig befæstelse af hensyn til klimatilpasning.
Forud for ibrugtagning af parkanlægget tinglyses ret til medarbejderparkering på areal uden for området, samt ret til privat
parkering i den nordlige del af området.
Delområde 2
5.12 Eksisterende parkeringspladser inden for delområdets parkeringsareal og torveareal må opretholdes.
Delområde 3
5.13 Parkeringsarealer må opretholdes med eksisterende asfaltbelægning, eller helt eller delvist anlægges med græsarmering eller lignende vandgennemtrængelig befæstelse af hensyn til klimatilpasning.
Delområde 4 og 5
5.14 Parkeringsarealer må helt eller delvist anlægges med græsarmering eller lignende vandgennemtrængelig befæstelse af hensyn til klimatilpasning.
4

Parkeringsarealer inden for lokalplanområdet skal forberedes til etablering af ladestandere efter laderstanderbekendtgørelsen (Bek nr. 181. af 25.03.2020)
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5.15 P-pladser på fælles parkeringsanlæg skal indrettes med mål på
min. 2,5 x 5 m. P-pladser til handicapbiler skal indrettes med
mål på min. 3,5 x 5 m.
5.16 Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større
erhvervskøretøjer over 3500 kg må ikke indrettes eller finde
sted inden for lokalplanområdet. Parkering i forbindelse med
driftsopgaver i parkanlæg, ved transformator og øvrige forsyningsanlæg mv. tillades dog.
5.17 Der er forbud mod parkering af campingvogne, 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.
Vendepladser
5.18 Indkørsel fra Nørregade til parkområdet etableres med vendeplads, der dimensioneres, så renovationsvogne, køretøjer til varelevering og lignende kan vende.

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.

6.2

Belysning af stier skal være parkbelysning med lyspunktshøjde
på maks. 3,5 m.

6.3

Alle forsyningsledninger skal fremføres under terræn.
Dog må anlæg til lokal håndtering og afledning af regnvand anlægges som åbne render, damme, regnbede og lignende, jf. §
9.8.

7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1

Fællesbestemmelse for delområde 1-5
Der må opføres aflåste skure eller overdækninger til renovationsbeholdere mv. i overensstemmelse med placeringer for områder til renovationsbeholdere mv. i princippet som vist på kortbilag 3.
Der må desuden opføres de nødvendige tekniske anlæg - så
som transformerstationer samt mindre bygninger til områdets
drift og forsyning. Disse tekniske anlæg må opføres uden for
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byggefelter med placering, omfang og fremtræden, der efter
Odder Kommunes vurdering er hensigtsmæssig.
7.2

Delområde 1
Der må opføres ny bebyggelse i form af overdækket areal,
”Rådhusmøllen”, inden for byggefeltet i princippet som vist på
kortbilag 3 og ifølge illustrationsplanen på kortbilag 4.
Der må desuden opføres konstruktioner til cykelparkering og legepladser, i princippet som vist på kortbilag 3 og på illustrationsplanen på kortbilag 4, eller på placeringer, som efter Odder
Kommunes vurdering er hensigtsmæssige.
Delområde 2

7.3

Der må ikke ske yderligere bebyggelse i delområdet, bortset fra
tilbygning til Tinghuset inden for byggefeltet, i princippet som
vist på kortbilag 3 og i følge illustrationen i bilag 5.
Tilbygningen må have en udstrækning på maks. 5 x 6 m. Tilbygningen skal opføres i en etage med ”fladt” tag.
Der må etableres tagterasse på tilbygningens fulde udstrækning.

7.4

Delområde 3
Rosensgade 4. Der må ikke etableres yderligere bebyggelse på
ejendommen, bortset fra bebyggelse jf. § 7.1.
Rosensgade 8-10. Ny bebyggelse mod Rosensgade skal opføres som randbebyggelse inden for byggefelter på kortbilag 3,
hvor passage mellem Rosensgade 8 og 10 skal opretholdes.
Bebyggelsen må opføres i maksimalt 3½ etage.

7.5

7.6

Der må etableres aflåste skure og overdækninger til renovation,
cykler mv. med placeringer i princippet som vist på kortbilag 3.
Delområde 4
Der må etableres tilbygning inden for byggefeltet på maks. 7,5 x
6,5 m eller med grundareal på maks. 50 m2 i princippet som vist
på kortbilag 3 og ifølge illustrationen i bilag 5.
Tilbygningen må opføres i en etage med ”fladt” tag og etableres
med tagterrasse, i stil med illustrationerne i bilag 5. Trappe må
etableres uden for byggefeltet.

7.7

Delområde 5
Der må ikke ske yderligere bebyggelse i området, bortset fra
bebyggelse jf. § 7.1.
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8 Bebyggelsens ydre fremtræden og bevarende bestemmelser
8.1

Fællesbestemmelser for delområde 1- 5
Eksisterende bebyggelse skal, i tilfælde af brand og lignende,
genopføres i det hidtidige omfang, karakter og med ydre fremtræden som den oprindelige bebyggelse.
Undtaget fra dette er ejendomme i delområde 3, jf. pkt. 7.4,
som må ombygges eller erstattes af nybyggeri. Om- og nybyggeri skal udformes med hensyntagen til omgivende bebyggelse.
Rosensgade 8 må ombygges eller erstattes af nybyggeri inden
for byggefelter vist på kortbilag 3.
Rosensgade 10 må ligeledes ombygges inden for byggefeltet
vist på kortbilag 3, som sikrer bevaring af facadeudtryk og passage mod Rosensgade.
Tilladelse til nedrivning eller omfattende ombygning kræver et
af Odder Kommune godkendt projekt der sikrer, at byggeriet
bliver udformet med hensyntagen til den omgivende bebyggelse. Dette afhænger af arkitektoniske valg, herunder højde, etageantal, facadeopdeling og materialer.

8.2

Alle ændringer af de bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden må kun ske ud fra en samlet vurdering, der har Odder
Kommunes godkendelse.
Ændringer omfatter bl.a.
 facader
 tagkonstruktion, form og beklædning
 vinduer (type, materiale, farver)
 vinduesåbninger
 døre og evt. porte (type, materiale, farver)
 dør- og portåbninger
 kviste, altaner og lignende
 skorstene
 tilbygninger
 maling og pudsning af facader og lignende
 farvevalg på mur- og træværk
 opsætning af skilte samt
 opdatering af synlige tekniske anlæg.
Til udvendige bygningssider samt tagflader skal der anvendes
materialer, der er i overensstemmelse med de oprindeligt anvendte materialer.
Oprindelige arkitektoniske facadedetaljer og ornamentik skal
bevares.
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Facadernes oprindelige vandrette og lodrette opdelinger, herunder fagrytmer, skal bevares eller etableres i overensstemmelse med bygningens arkitektur.
Vindues- og dørhuller må ikke tilmures eller på anden måde
blændes eller tildækkes.
Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i metal såsom
stål, zink eller lignende.
Tekniske anlæg i form af ventilationsindtag og –afkast på eksisterende og ny bebyggelse skal i videst muligt omfang integreres materiale- og farvemæssigt i facade og tagflade.
8.3

Delområde 1
Rådhusgade 3, Odder Rådhus, skal så vidt muligt bevares i sit
oprindelige arkitektoniske udtryk (brutalisme) og materialevalg.
Ændringer som indgår i anlægsprojekt for Folkeparken samt
senere forandringer, må ske i henhold til en samlet vurdering,
der har Odder Kommunes godkendelse.

8.4

Facaderne skal bevares som partier i rå beton, blank teglmurværk og skærmtegl.

8.5

Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform med modulær opdeling opretholdes, og som tagmateriale skal anvendes materialer med udtryk som eksisterende tag. Skrå tagflader
skal beklædes med metalplader af stål, zink eller lignende med
stående false. Flade tagflader etableres med tagpap.

8.6

Vinduer mod gårdrummet skal så vidt muligt udføres med skjulte eller smalle rammer med udtryk som aluminium. De oprindelige vinduesformater og -typer skal videreføres i nye vinduer.

8.7

Udvendige døre skal udføres som eksisterende plade- eller
glasdøre. Døre udført som pladedøre skal fremstå i samme nuancer som eksisterende døre.

8.8

Nye udvendige trapper skal etableres med overflade i beton
eller med teglklinker.
Niveaufrie adgange kan udføres som handicap ramper udført
med skridsikre overflader i beton eller med teglklinker og udformet på en måde, så der efter Odder Kommunes vurdering
opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning.

8.9

Delområde 2
Rådhusgade 1, Tinghuset, skal i videst mulig grad bevares i sit
eksisterende arkitektoniske udtryk og materialevalg.
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8.10 Facaderne skal fremstå som pudsede teglstensmure og må
ikke dækkes af beklædninger af træ, klinker eller plademateriale.
8.11 Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform opretholdes, og som tagmateriale skal anvendes rød vingetegl i gammelt dansk format.
Der må etableres kviste eller isættes små tagvinduer i tagfladerne i forlængelse af facadernes lodrette fagrytmer – i princippet som vist på illustrationerne på bilag 5.
Tagvinduer skal holdes i samme plan som tagdækningen og må
kun fremstå med skjulte inddækninger.
Kviste skal udføres med flunke og tag beklædt med metalplader
af stål, zink eller lignende og udformes som buede enkeltkviste
med smalle flunke. Kviste skal være placeret lodret over facadevinduer, og symmetrisk omkring bygningens akser.
Eksisterende indbyggede tagaltaner mod Poltitorvet må udskiftes med nye med samme placering, udformning og materialevalg.
8.12 Eksisterende skorstene skal bibeholdes med det oprindelige
udseende. Skorstene skal placeres symmetrisk i tagryggen og
indpasses i tagfladen. Skorstene skal fremstå med pudsede
overflader.
8.13 På gavle og på facaden mod Polititorvet må vinduer i stueetagen og på 1. sal erstattes af større vinduer og døre i ensartet
fagrytme i princippet som vist på illustration på bilag 5. I stueetagen må alle vinduer mod Polititorvet føres til indvendigt gulvniveau.
8.14 Vinduer skal udføres i træ. De oprindelige vinduesformater med
tavlfelter, tværlodposter samt tynde sprosser skal videreføres i
nye vinduer. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede.
8.15 Udvendige døre skal udføres i træ som fyldningsdøre i traditionel udformning og opdeling. Dog kan døre mod Polititorvet udføres med glas i princippet som vist på illustration på bilag 5.
8.16 Udvendige bygningssider, herunder døre og lignende bygningsdele, må kun fremstå i lys gul og hvid som eksisterende
bygningsfarver, jf. illustration på bilag 5. Vindueskarme, vinduesrammer og sprosser skal fremstå hvide. Indgangsdøre skal
fremstå i samme nuancer som eksisterende dør mod Rådhusgade, med mindre de udføres som glasdøre.
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8.17 Nye udvendige trapper på bygningen skal etableres som granittrapper i kvadre i princippet som eksisterende trappe mod Rådhusgade.
Niveaufri adgang må udføres som handicap rampe udført i stålkonstruktion eller fremstå i granit eller lignende og udformet på
en måde, så der efter Odder Kommunes vurdering opnås en
arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning.
8.18 Såfremt tilbygningen jf. § 7.3 etableres, må der etableres tagterrasse over tilbygningen. Tagterrassen skal etableres med værn
i traditionel stil, f.eks. som muret værn, så der efter Odder
Kommunes vurdering opnås en god helhedsvirkning.
Bebyggelse inden for delområde 2 i henhold til § 7.3
8.19 Tilbygningen skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan måde, at der efter Odder Kommunes skøn opnås en arkitektonisk
og miljømæssig god helhedsvirkning.
Facader skal fremstå pudsede og i samme farve (lys gul og
hvid) som de eksisterende bygningsfarver.
Vinduer skal etableres i træ med flad bue, hvide karme, rammer
og tynde hvide sprosser. Opdeling i tavlfelter skal så vidt muligt
være som de eksisterende vinduespartier i facaden.
Udvendig dør skal udføres i træ som fyldningsdør i traditionel
udformning og opdeling eller udføres med glas i princippet som
vist på illustration i bilag 5.
Delområde 3
8.20 Rosensgade 8-10 må ombygges efter nærmere uddybet projektmateriale, der med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan måde, at der efter Odder Kommunes vurdering opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning.
8.21 For Rosensgade 10, forhuset gælder §§ 8.21 – 8.25, idet forhuset skal bevares og ombygning af den resterende ejendom skal
ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik.
Til forhusets udvendige bygningssider samt tagflader skal der
anvendes materialer, der er i overensstemmelse med de oprindeligt anvendte materialer.
8.22 Forhusets facader skal fremstå pudsede og hvide, og oprindelige arkitektoniske facadedetaljer skal bevares.
8.23 Ved udskiftning af tag skal forhusets eksisterende tagform opretholdes, og som tagmateriale på de skrå tagflader skal anvendes rød vingetegl i gammelt dansk format.
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8.24 Ændret anvendelse af forhusets tagetage må ikke medføre ændringer i forhusets oprindelige tagflader. Der må dog isættes
mindre tagvinduer i tagfladen i forlængelse af facadens lodrette
fagrytme.
Der må ikke etableres kviste, solfangere og solcelleanlæg på
forhuset.
8.25 Vinduesformater med felter og tværlodposter som vist på illustration i bilag 5 skal videreføres i nye vinduer5. Vinduesrammer
og sprosser skal fremstå sorte.
8.26 For Rosensgade 10, baghuset gælder §§ 8.26 – 8.28. Eksisterende facader skal fremstå hvide pudsede. Eksisterende facade
mod vest må også fremstå i blank, rødt teglstensmurværk.
Ombyggede facader må fremstå som hvide pudsede facader,
med partier i blank, rødt teglstensmurværk, eller helt eller delvist opført lette materialer, såsom mørke facadeplader eller
varmgalvaniserede stålplader, der må være perforerede.
Bag de perforerede stålplader må der opsættes en dæmpet belysning, således at f.eks. logo og lignende kan fremstå med en
dæmpet lyseffekt.
8.27 Tag på baghuset skal tækkes med tagpap eller etableres med
vegetation (grønt tag). Der må etableres solcelleanlæg på baghusets tag, såfremt der etableres en murkrone, som kan mindske anlæggets synlighed.
8.28 Værn på terrasse og udvendige trapper skal udføres i galvaniseret eller rustfrit stål med fyldninger i klart eller sandblæst
(opal) glas eller perforerede stålplader.
8.29 Rosensgade 12-14, Odder Apotek, skal i videst mulig grad bevares i sit eksisterende arkitektoniske udtryk og materialevalg.
8.30 Facaderne skal fremstå i blank rødt teglstensmurværk med oprindelige detaljer i granit, stuk mv. og må ikke dækkes af beklædninger af træ, klinker eller plademateriale.
8.31 Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform opretholdes, og som tagmateriale skal anvendes sorte ædelengoberede
tegl eller lignende i gammelt dansk format.
8.32 Eksisterende kviste skal restaureres med oprindelige detaljer i
skabelonskåret træværk mv.
8.33 Eksisterende spir og skorstene skal bibeholdes med det oprindelige udseende. Skorstene skal fremstå i blankt murværk.
5

Dvs. at de eksisterende vinduer kan udskiftes til nye energirigtige løsninger.
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8.34 Vinduer skal udføres i træ. De oprindelige vinduesformater med
tavlfelter, tværlodposter samt sprosser skal videreføres i nye
vinduer. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede.
8.35 Udvendige døre skal udføres i træ som fyldningsdøre i traditionel udformning og opdeling. Dog må butiksdøre mod Rosensgade udføres som fyldningsdør med partier i glas eller opretholdes som skydedør i glas.
8.36 Oprindelige arkitektoniske facadetaljer og ornamentik skal bevares, herunder søjler og øvrige elementer i murværk, granit og
stuk, smedejernsværn samt loftsmaleri over altan ved hovedindgang.
8.37 Vindueskarme, vinduesrammer og sprosser skal fremstå hvide.
Indgangsdøre med træfyldninger skal fremstå i lakeret eller olieret træ, malet hvid, grå eller sort eller fremstå malet i brune, røde eller gule jordfarver eller disse jordfarvers farvers blanding
med hvid, grå eller sort. Se udvalgte jordfarver i bilag 5.
Delområde 4
8.38 Aabygade 4, skal i videst mulig grad bevares i sit eksisterende
arkitektoniske udtryk og materialevalg.
8.39 Facaderne skal fremstå pudsede og hvide, eller brune, røde
eller gule jordfarvers blanding med hvid, grå eller sort. Se udvalgte jordfarver i bilag 5.
8.40 Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform opretholdes, og som tagmateriale skal anvendes sorte tegl eller lignende i gammelt dansk format.
8.41 Eksisterende mansardkviste skal restaureres med oprindelige
udformning.
8.42 Eksisterende skorstene skal bibeholdes med det oprindelige
udseende. Skorstene skal fremstå i pudsede og samme farve
som facademuren, jf. § 8.39.
8.43 Indgangsparti med trappe og frontispice med søjler skal bevares eller etableres i overensstemmelse med bygningens arkitektur.
8.44 Vinduer skal udføres i træ. De oprindelige vinduesformater med
tavlfelter, tværlodposter samt sprosser skal videreføres i nye
vinduer. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede.
8.45 Udvendige døre skal udføres i træ som fyldningsdøre i traditionel udformning og opdeling i princippet som vist i på illustration
med oprindelige tegninger på bilag 5.

53

LOKALPLAN
Lokalplan nr. 1151 for centerområde ved Odder Rådhus – Folkeparken

8.46 Vindueskarme, vinduesrammer og sprosser samt indgangsdøre
med træfyldninger skal fremstå hvide.
Bebyggelse inden for delområde 4 i henhold til § 7.6
8.47 Tilbygning mod øst skal følge oprindelige bygningstegningers
princip som vist i bilag 5, og med hensyn til proportioner, tag- og
facadeudformning, materiale- og farvevalg skal tilbygningen udformes på en sådan måde, at der efter Odder Kommunes vurdering opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning.
Facader skal fremstå pudsede og i samme farve som hovedhuset jf. § 8.39.
Vinduer skal etableres i træ med hvide karme, rammer og tynde
hvide sprosser. Opdeling i tavlfelter skal så vidt muligt være
som de eksisterende vinduespartier i facaden.
Udvendig dør og trappe skal udføres i traditionel udformning,
opdeling og materialevalg, i princippet som vist på oprindelige
facadetegninger i bilag 5. Udvendig dør skal udføres i træ og
fremstå hvid.
Delområde 5
8.48 Randbebyggelse i delområdet skal i videst mulig grad bevares i
sit oprindelige arkitektoniske udtryk og materialevalg.
8.49 For Aabygade 8, ”Tertia” gælder at facaderne skal fremstå pudsede og hvide.
For Aabygade 10, ”Auriga gælder at facader mod Aabygade
skal fremstå med pudsede murfelter og detaljer i blank murværk. Øvrige facader skal fremstå pudsede og hvide.
For Aabygade 12-14 og Nørregade 7, ”Aagaarden” gælder, at
facaden skal fremstå i blank murværk med fremskudte indramninger af vindues- og dørpartier.
8.50 Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform opretholdes.
Som tagmateriale skal for Aabygade 8 anvendes skifer i flade
plader. Detaljer og bygningsdele såsom frontspids, tårntag på
karnapper og spir skal bevares.
For Aabygade 10 samt Aabygade 12-14 og Nørregade 7 skal
røde tagsten i gammelt dansk format anvendes.
8.51 Eksisterende kviste skal restaureres eller udskiftes med kviste
af lignende udformning, placering og omfang. Se bilag 5.
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Kviste må også erstattes med indeliggende tagaltaner, der følger facadens opdeling.
Etablering af nye kviste og tagaltaner må kun ske efter Odder
Kommunes helhedsvurdering i forhold til den bevaringsværdige
bebyggelse.
8.52 Eksisterende indgangspartier skal bevares med oprindelig udformning.
8.53 Der må etableres altaner på facademure mod gårdrummene
mod øst. Disse skal etableres i overensstemmelse med facadens lodrette opdeling. Muråbninger ud for altaner må føres til
gulv og etableres med altandøre. Altaner må udføres med en
maks. dybde på 1,2 m. med værn i traditionel stil, så der efter
Odder Kommunes vurdering opnås en god helhedsvirkning.
8.54 Vinduer skal udføres i træ. For Aabygade 12-14 og Nørregade
7 gælder dog, at vinduer må udføres i træ eller træ-alu.
De oprindelige vinduesformater med tavlfelter samt tværlodposter og sprosser, hvor dette er oprindeligt, skal videreføres i nye
vinduer. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede.
Udvendige døre skal udføres i træ som fyldningsdøre i traditionel udformning og opdeling og partier i glas, hvor dette er oprindeligt, i princippet som vist i bilag 5.
8.55 Vindues- og dørkarme, døre, vinduesrammer og sprosser skal
fremstå hvide, hvor dette er oprindeligt, eller fremstå i lakeret eller olieret træ, malet hvid, grå eller sort eller fremstå malet i
brune, røde eller gule jordfarver eller disse jordfarvers farvers
blanding med hvid, grå eller sort. Se udvalgte jordfarver i bilag
5.
Skiltning og reklame
Fællesbestemmelser for delområde 1-5
8.56 Der må kun skiltes og reklameres for virksomheder, som aktuelt
drives inden for det pågældende delområde.
8.57 Bortset fra pylon med bomærke ved Odder Rådhus må der ikke
opstilles eller anvendes pyloner eller flagstænger til reklameflag
inden for lokalplanens område, ej heller anvendes/opstilles andre genstande til brug for reklamering udover hvad der er fastlagt i §§ 8.58-8.60.
8.58 Der må inden for hvert delområde kun skiltes og reklameres for de
virksomheder, som aktuelt drives i det pågældende delområde.
Undtaget denne bestemmelse er relevante oplysningstavler og
henvisningsskilte i forbindelse med parkanlæg, parkering, mul-
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tibane, bevaringsværdig bebyggelse, trafiktavler samt vej- og
stiafmærkninger.
Skiltning skal godkendes af Odder Kommune.
8.59 Skiltning for erhverv i gadeplan må integreres i glaspartierne
udført som transparent folie eller sandblæst glas eller opsættes
på øvrige facadepartier.
Skiltning på facaden på samtlige etager uden for vinduespartier
skal udføres som enkeltbogstaver med en maks. højde på 50
cm og en maks. dybde på 8 cm.
Der må dog etableres udhængsskilte i delområde 2 og 3, der
efter Odder Kommunes vurdering er i overensstemmelse med
arkitekturen i områdets bevaringsværdige bebyggelse.
Skiltningen må ikke være sammenhængende over hele facaden. Den enkelte facadeskiltning må ikke omfatte et areal, der
samlet overstiger 4 m2.
Hver virksomhed må højst opsætte 2 skiltninger på primære facader. Butikker i delområde 3 må dog opsætte yderligere maks.
2 skiltninger på øvrige facader.
8.60 Ingen del af et skilt opsat på bebyggelse må opsættes højere
end facadens møde med taget.
Skilte på facader må ikke være reflekterende, selvlysende eller
digitale skilte, der kan opfattes som film.6
Skilte på facader må kun belyses med små velafskærmede
lyskilder.
Dog kan belyste facadeskilte alternativt udføres som bogstaver
opsat på facaden med bagvedliggende belysning.
8.61 Der må ikke etableres mobilantenner, antenner beregnet for
tilslutning til radioamatøranlæg eller paraboler inden for lokalplanområdet.

9 Ubebyggede arealer
9.1

6

I delområde 1 må der etableres offentlig park med legepladser,
opholdsarealer mv. i princippet som vist på kortbilag 3 og 4.7

Billeder må udskiftes maks. 2 gange pr. minut.

7

Forinden etablering af legeplads skal grundejer eller bruger indhente byggetilladelse iht.
reglerne i bygningsreglementet.
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9.2

I delområde 2 er der udlagt opholdsarealer som vist på kortbilag
3. Arealerne nord og øst for Rådhusgade 1 skal opretholdes
med fast belægning.

9.3

Ved omdannelse af private gårdrum i delområde 5 skal der
etableres opholdsarealer i overensstemmelse med en af Odder
Kommune godkendt plan.

9.4

Arealoverførsler og skelberigtigelser må ske i forbindelse med
anlæg af anlæg af offentlig park samt omdisponering af områdets gårdrum.

9.5

Beplantning af lokalplanområdets offentlige parkområde, parkeringsområder, torveplads, opholdsarealer samt beplantning
langs vej- og stiarealer parkområdet skal ske efter princippet
som vist på illustrationsplanen på kortbilag 4, eller i overensstemmelse med en beplantningsplan, der har Odder Kommunes godkendelse8.
Den etablerede beplantning skal opretholdes og vedligeholdes.
Bevaringsværdige træer

9.6

De to bevaringsværdige kastanje- og egetræer vist på kortbilag
3 må kun fældes, hvis kommunen vurderer, at sygdom eller
skader betyder, at der ellers kan opstå fare for områdets brugere eller bebyggelser.
Hvis fældning af de to bevaringsværdige kastanje- eller egetræer ikke kan undgås eller træerne visner, skal der ske genplantning af et træ af samme art med samme placering, og erstatningstræerne skal ved plantningen være mindst 4,0 m høje.
For bevaringsværdige trærækker vist på kortbilag 3 gælder, at
evt. fjernede træer skal erstattes med nye træer efter konkret
vurdering. Lignende erstatningstræer skal enten placeres inden
for rækken, så trærækken ikke fremstår brudt, eller et andet
sted i parken, hvor der i så fald skal vælges træer i overensstemmelse med beplantningsstrategien for parkområdet.
Hegn

9.7

Der må opsættes hegn som afgrænsning af de private ejendomme i delområde 4 og 5. Hegnet skal etableres som fast
hegn begrønnet med klatreplanter såsom vedbend (Hedera helix), kaprifolium (Lonicera periclymenum) eller lignende. Faste

8

Beplantning af lokalplanområdets parkområde sker primært med hjemmehørende arter,
som bidrager til parklandskabets biodiversitet.
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hegn skal etableres i en højde på maks. 1,8 m og skal begrønnes på begge sider.9
I delområde 4 må der desuden opsættes fast hegn mod Aabygade. Dette skal placeres min. 0,3 m inde på egen grund i en
højde på maks. 1,8 m og må etableres i smedejern i traditionel
stil.
9.8

Udledningstilladelse fra Odder Kommune kan gives på baggrund af beskrivelse af regnvandsbede og lignende våde zoner.
Eventuelle synlige anlæg til håndtering og/eller lokal afledning
af regnvand skal udformes således, at de kan bidrage til rekreativ og oplevelsesmæssig værdi for områdets brugere.
Ændringer i vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb,
bredde, bundkote og skråningsanlæg kræver reguleringstilladelse efter vandløbsloven. Ved offentlige vandløb skal arbejdsbælte på 8 m langs vandløbet ansøges reduceret.

9.9

Der må kun foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold
til det eksisterende terræn. Terrænreguleringer må anlægges i
maks. 1:2 og må ikke foretages nærmere end 1 m fra skel.10 .
Undtaget herfra er terrænreguleringer i forbindelse med etablering af det rekreative parklandskab, omlægning af Odder Å og
anlæg af LAR-løsninger / regnbede.

10 Tilladelse fra andre myndigheder
10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra:




Odder Kommune om reguleringstilladelse til ændring af forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg
Odder Kommunes accept af eventuelt reduceret arbejdsbælte
Odder Kommune til håndtering af regnvand i LAR-løsninger
med nedsivning eller udledning

9

Hegn etableres efter aftale med ejer af naboejendommen jf. hegnslovens bestemmelser. Hegnssynet er myndighed.
10
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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11 Støjforhold
11.1 Det skal sikres, at det indendørs støjniveau fra trafikstøj og virksomhedsstøj døgnet rundt ikke overstiger Lden 33 dB i beboelsesrum og Lden 38 dB i kontorer, jf. den til enhver tid gældende
vejledning fra Miljøstyrelsen.

12 Servitutter
12.1 Odder Kommune har meddelt dispensation fra offentligretlig
servitut vedr. vejbyggelinje langs Rådhusgade, som er tinglyst
på ejendommene matr. nre. 2a og 3fr Odder By, Odder den 18.
oktober 1944.
Ved lokalplanens endelige vedtagelse aflyses byfornyelsesdeklaration vedr. eksisterende disponering af området til parkering
mv. for ejendomme i Ejerlavet Aabygadekarréen, som er tinglyst på ejendommene matr. nre. 2a, 2ab, 2s, 2v, 2y, 3c, 3gn, 3t,
3v og 3æ Odder By, Odder d. 8. maj 2006.
Der skal efterfølgende tinglyses de nødvendige nye servitutter
vedr. adgang, parkering, renovation og drift mv., der er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelse og disponering af
området.

13 Ophævelse af byplanvedtægt nr. 13, lokalplan nr. 1119
samt lokalplan nr. 1122
13.1 Byplanvedtægt nr. 13, vedtaget den 23. marts 1970, lokalplan
nr. 1119, vedtaget den 16. april 2012, samt lokalplan nr. 1122,
vedtaget den 10.3.2014, aflyses inden for matr. nre. 2a, 2ab,
2s, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 3fr, del af 3æ samt del af 7000bo, Odder
By, Odder, da disse er omfattet af lokalplan nr. 1151.

14 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger
Lov om Planlægning § 18
14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge §
18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planen.11

11
En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold,
træder bestemmelserne i kraft.
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14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om
etablering af anlæg, med mindre det er indeholdt i planen.
14.3 Byrådet 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.
14.4 Lokalplanen fortrænger 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.
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15 Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan
I henhold til Planlovens § 24 vedtages forslag til lokalplan nr. 1151 for et centerområde ved Odder Rådhus – Folkeparken den 17. maj 2021 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.
På Byrådets vegne

Offentlig høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra d. 20. maj til den 15. juli
2021.
Endelig vedtagelse
Byrådet har d. 13. december 2021 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til
Planlovens §27.
På Byrådets vegne

Offentlig bekendtgørelse
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort d. 5. januar 2021.
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Kilde: “Den klassiske jordfarve farveskala” af Søren Vadstrup,
Center for Bygningsbevaring, www.bygningsbevaring.dk

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Udvalgte jordfarver
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Odder Rådhus set fra nordøst. Eksisterende forhold. Bebyggelsens tagflader, facader, vinduer og døre skal i videst muligt omfang
opretholdes i materialer og udførelse, der ligner de nuværende.

Rådhusets indre gårdrum ved den østlige indgang. De skrå
tagflader skal beklædes med metalplader med stående false.
Bemærk det bevaringsværdige egetræ.

Indgangspartiet mod vest må tilpasses den kommende promenade langs den vestlige facade. En rampe bliver del af et nyt
trappeanlæg udført i anlæggets oprindelige materialer - tegl og
beton.

Rampeanlæg fra Rådhusgade til Rådhusets østlige indgang er
udført med den karakteristiske røde teglbelægning og de skrå
støttemure i beton, som i videst muligt omfang skal bevares.

Ved udgangen fra byrådssalen langs den sydvendte facade må
der etableres nye trappeanlæg. Nye udvendige trapper til
Rådhuset må etableres med overflade i beton eller tegl.Trapper,
platforme og broer ved åen må udføres i beton, tegl, stål, træ mv.

Rådhushaven set fra syd. Bemærk det bevaringsværdige
kastanjetræ. Ny gæsteparkering skal etableres mod øst, i
billedets højre side.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Rådhusgade 3, Odder Rådhus
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Tinghuset set fra nordøst. Eksisterende forhold.
De små tagkviste er etableret med buet tag og følger linjer i
facadeopdelingen.

Tinghuset set fra nordvest. Eksisterende forhold. Indeliggende
tagaltaner ses i tagfladen mod vest. I gavlen er lille tagkvist.

Facade mod vest. Skitse fra tidligere lokalplan nr. 1119 med
tagkviste istedet for eksisterende indeliggende tagaltaner.
Her vises vises desuden mulighed for større vinduespartier
og døråbning.

Facade mod vest. Den indledende skitse viser et eksempel
på tilbygning i den nordlige ende mod Polititorvet. Hvis
tilbygning udføres, må der etableres en tagterrasse over
tilbygningen.
Konkrete forslag til bygningsændringer skal helhedsvurderes af Odder Kommune, så disse tilpasses i forhold til
områdets bevaringsværdige bebyggelse.

Facadeudsnit mod vest, nordlig del, eksisterende forhold. Lille
tilbygning med kældertrappe må erstattes af tilbygning jf.
byggefelt på NRUWbilag 3.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Rådhusgade 1, Tinghuset
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
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Rosensgade 4, tidligere Handelsbanken opført i 1977. Bygningen fremstår velholdt, men afviger i sin form i forhold til omgivende ældre randbebyggelse.

Rosensgade 8. Ejendommen, som i dag huser “Bog & Idé” er er
opført i 1892 og har oprindeligt haft en stram symmetrisk form
med frontispice, men er efterfølgende ombygget løbende med
bl.a. et markant udhæng mod Rosensgade. Denne store
tagflade og tilbygning på 2. sal omkring frontispicen virker
afvigende i forhold til bygningens oprindelige udtryk.
Rosensgade 8 må om- og tilbygges eller erstattes med nybyggeri i op til 3½ etage inden for byggefeltet på kortbilag 3.

Rosensgade 8, eksisterende forhold mod nord. Lokalplanen giver mulighed for at opføre tilbygning til den eksisterende bebyggelse, eller at at etablere ny bebyggelse i op til 3½ etage inden for del af eller hele byggefeltet. Konkrete forslag til bygningsændringer skal helhedsvurderes af Odder Kommune, så disse tilpasses i forhold til områdets bevaringsværdige bebyggelse.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Rosensgade 4 og 8
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Rosensgade 10, “Biffen”. Forhuset mod Rosensgade skal bevares, men baghuset må ombygges
inden for byggefeltet på kortbilag 3.

Passagen til Rosensgade mellem Rosensgade 8 og 10 skal opretholdes
og den visuelle forbindelse skal styrkes ved disponering af ny bebyggelse.

Rosensgade 10. Illustation fra lokalplan 1122 viser principiel facade mod øst ved en udvidelse af “Biffen” . Byggeretten fra
lokalplan 1122 videreføres - med yderligere udvidelsesmulighed inden for byggefeltet på kortbilag 3.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Rosensgade 10, ”Biffen”
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Odder Apotek set fra sydvest. Bygningen er et flnt eksempel på nationalromantisk stil, og fremstår velbevaret med bl.a mønstermurværk, kviste og
spir.

1. sal er etableret med hjørnebalkon mod sydvest, hvor
det fine oprindelige loftsmaleri og værn i smedejern er
bevaret. Bemærk de murede buestik, murede søjler og
dele i granit.

Indgangsparti ved
Rosensgade 12 er
udført med mønstermurværk og
ornamentik. Døråbningen har granitoverlægger og det
murede buestik
indrammer et fint
bladrelief i stuk.

I forhold til den oprindelige udførelse er der sket mindre ændringer i form
af nyere butiksvinduer, og indgangspartiet på hjørnet er etableret med en
skydedør i glas.

Facader og gårdrum mod nord. Bygningens facader,
tagform og opdeling skal bevares med det oprindelige
materialeudtryk og karakteristiske detaljering.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Rosensgade 12-14, Odder Apotek
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Oprindelige bygningstegninger.
Facade med hovedindgang mod vest og Aabygade.

Oprindelige bygningstegninger. Facade mod nord.
Tilbygning mod haven ses i tegningens venstre side, mod øst.

Oprindelige bygningstegninger.
Facade mod øst viser princip for tilbygning i 1
etage, som må etableres med fladt tag og
tagterrasse jf. §§7.6 og 8.47.

Oprindelige bygningstegninger.
Facade mod syd viser bevaringsværdig facadeopdeling med
frontispice og søjlestruktur.

Fotos af Aabygade 4 med hhv. hvid og rødlig facadefarve. Facadefarven må udføres med brune, røde eller gule jordfarvers blanding
med hvid, grå eller sort, jf. de viste udvalgte jordfarver i bilag 5.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Aabygade 4, ”Lægeboligen”
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Foto af facade mod vest og
Aabygade.
Eksisterende tagkviste skal
restaureres eller udskiftes
med kviste af lignende
udformning, placering og
omfang.
Eksisterende tagkviste må
også erstattes med indeliggende tagaltaner mod
Aabygade i vest såvel som
mod gårdrummet mod øst.
Etablering af nye kviste,
tagaltaner mod vest og øst,
altaner i facademur mod øst
samt alle øvrige ændringer
af de bevaringsværdige
bygningers ydre fremtræden
må kun ske efter en samlet
vurdering, der har Odder
Kommunes godkendelse.

Facade mod gårdrum mod øst.
Der må etableres altaner på
facademure mod øst med en
maks. dybde på 1,2 m.
Altaner skal etableres i overensstemmelse med facadens lodrette
opdeling.
Muråbninger ud for altaner på
føres til gulv og etableres med
altandøre.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Aabygade 8, ”Tertia”
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Foto af facade mod vest og
Aabygade.
Eksisterende tagkviste skal
restaureres eller udskiftes
med kviste af lignende
udformning, placering og
omfang.
Eksisterende tagkviste må
også erstattes med indeliggende tagaltaner mod
Aabygade i vest såvel som
mod gårdrummet mod øst.
Etablering af nye kviste,
tagaltaner mod vest og øst,
altaner i facademur mod øst
samt alle øvrige ændringer af
de bevaringsværdige
bygningers ydre fremtræden
må kun ske efter en samlet
vurdering, der har Odder
Kommunes godkendelse.

Facade mod gårdrum mod øst.
Der må etableres altaner på
facademure mod øst med en
maks. dybde på 1,2 m.
Altaner skal etableres i overensstemmelse med facadens lodrette
opdeling.
Muråbninger ud for altaner på
føres til gulv og etableres med
altandøre.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Aabygade 10, ”Auriga”
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

Foto
facader
mod nord
og vest (Aabygade).
Eksisterende tagkviste skal restaureres eller udskiftes med kviste
Fotovisende
visende
facader
mod(Nørregade)
nord (Nørregade)
og vest (Aabygade).
af lignende udformning, placering og omfang. Eksisterende tagkviste må også erstattes med indeliggende tagaltaner mod Nørregade i nord og Aabygade i vest, såvel som mod gårdrummet mod øst. Etablering af nye kviste, tagaltaner mod vest og øst, altaner i
facademur mod øst samt alle øvrige ændringer af de bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden må kun ske efter en samlet
vurdering, der har Odder Kommunes godkendelse.

Facader mod syd og øst (gårdrum). Der må etableres altaner på
facademure mod gårdrummet mod øst med en maks. dybde på 1,2 m.
Altaner skal etableres i overensstemmelse med facadens lodrette
opdeling. Muråbninger ud for altaner på føres til gulv og etableres
med altandøre.

Gavl mod øst og facade mod nord.

Bilag 5
Bevaringsværdige bygninger
Aabygade 12-14 og Nørregade 7, ”Aagaarden”
Lokalplan nr. 1151
Odder Kommune
December 2021

