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Hvad er en lokalplan
Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstyk-
ninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, 
ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. 
Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan.

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

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

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

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

Offentliggørelse
Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokal-
plan offentliggøres mellem 2 og 8 uger, så alle interesserede kan 
sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændrings-
forslag. 

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

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

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

Høring
Forslag til lokalplan nr. 5039 er offentligt fremlagt i perioden fra den 
15. december 2021 til den 23. februar 2022.

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

Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget afleveres el-
ler sendes til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Od-
der, eller som mail til plan@odder.dk, så det er Odder Kommune i 
hænde senest den 23. februar 2022.

Den endelige lokalplan
Når Byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort vedtagelsen på 
kommunens hjemmesiden odder.dk, er den bindende for de ejen-
domme, 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 etable-
ret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - 
også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen.

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

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at ændre an-
vendelsen af området fra campingplads til en kombination af cam-
pingplads, helårs- og sommerhusbebyggelse. Samtidig er det formå-
let at sikre området med klimatilpasninger, da området tidligere har 
været udsat for oversvømmelser.

Nærværende lokalplan 5039 erstatter lokalplan 5017.

Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid signatur

Områdets beliggenhed og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,2 ha. og ligger i det nord-
lige Hou. Arealet afgrænses mod nord af beskyttet naturområde/ 
grønne arealer og åbne landbrugsmarker, mod øst af kysten, mod 
syd af det eksisterende sommerhusområde ved Spovevej og mod 
vest af Spøttrup Strandvej. 

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 5e og 5d Spøttrup By, Halling, og 
hele arealet er privat eget.
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Arealet er beliggende delvist i sommerhusområde og delvist i 
landzone. De dele der skal anvendes til helårsbebyggelse overføres 
til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet anvendes i dag udelukkende som campingplads 
med mulighed for at campere i enten campingvogn, autocamper eller 
telt. Området rummer derudover servicebygninger med forskellige an-
vendelsesformål, der understøtter campingpladsens drift, en fælles-
hytte, en grillplads samt et aktivitets-/legeområde. 

Der er vejadgang til lokalplanområdet via den eksisterende vej Spøt-
trup Strandvej. 

Inden for lokalplanområdet findes vandløbet Spøttrup Bæk, der har et 
åbent forløb tværs gennem campingpladsen. Vandløbet er rørlagt på 
den nederste del inden udløb i havet. Opstrøms Hou Campingplads 
har Spøttrup Bæk et kanaliseret forløb i et mose- og engområde, der 
for hovedpartens vedkommende er beskyttet efter naturbeskyttelses-
lovens § 3. Se kortbilag 2. 

Billede af det eksisterende Spøttrup Bæk, som i lokalplanområdet er delvist rørlagt

Lokalplanområdet er i dag beliggende i sommerhusområde og 
landzone, og omfattet af kommuneplanramme 5.F.1, som fastsætter 
anvendelsen af området til rekreativt område. Kommuneplanrammen 
giver mulighed for at opføre bygninger, som er nødvendige for driften 
af eksisterende campingplads.

Området er omfattet af lokalplan nr. 5017. Ved bekendtgørelse af den 
endelige vedtagelse af Lokalplan 5039, aflyses Lokalplan nr. 5017. 
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En del af arealet blev udpeget til sommerhusområde med Bygnings-
vedtægt for Odder i 1975. Muligheden for at udnytte området til som-
merhuse blev ikke realiseret. I stedet vedtog man i 1998 lokalplan nr. 
5017, hvor dele af arealet kan anvendes til campingplads.
Med nærværende planlægning kan området, som er udpeget ved 
bygningsvedtægt i 1975, anvendes til sommerhuse.

Lokalplanens indhold

Formål og områdets anvendelse
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et blan-
det sommerhus-, campingplads- samt helårsbebyggelsesområde.

For helårsbebyggelsen gælder, at bestemmelserne for området skal 
betragtes som rammebestemmelser. Der skal dermed senere udar-
bejdes en byggeretsgivende lokalplan, før området til helårsbebyggel-
sen kan bebygges.

Planens hovedtræk
Lokalplan nr. 5039 er udarbejdet for at kunne udnytte området til 
sommerhusområde, helårsbebyggelse samt campingplads.  

Når lokalplanområdet er fuldt udbygget, vil det bestå af 13 sommer-
husbyggegrunde, 5 helårsgrunde samt areal til campingplads og der-
tilhørende faciliteter.

Grundet oversvømmelsesrisiko og klimaforandringer bliver området 
sikret mod oversvømmelser ved at hæve det bebyggede terræn til 
sikringsniveau. Ved at hæve det bebyggede terræn vil den sydlige del 
af lokalplanområdet være bedre beskyttet mod mulige fremtidige 
oversvømmelser. Ved forlægning af Spøttrup Bæk mellem camping-
pladsen og sommerhusområdet sikres både lokalplanområdet samt 
det eksisterende sommerhusområde syd for lokalplanområdet mod 
oversvømmelser fra havet og fra overfladevand fra det bagvedlig-
gende vandløbsopland.

På nedenstående illustrationer ses hvordan terrænet ændres i forhold 
til det nuværende terræn.
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Lokalplanområdet
Lokalplanområdet indrettes med 6 delområder som vist på kortbilag 
3. 

Bebyggelsesprincipper
Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af sommerhusgrunde og 
indeholder mulighed for senere at kunne udarbejdet en byggeretsgi-
vende lokalplan for helårsbebyggelsen.

Området disponeres således at sommerhusbebyggelsen ligger i for-
længelse af det eksisterende sommerhusområde syd for Spovevej og 
med nærhed til kyst og strand. Helårsbebyggelsen er trukket tilbage, 
og placeret i forlængelse af området ”Hou Strandpark”. 

For at sikre den nye bebyggelse mod havvand og oversvømmelser 
fra Spøttrup Bæk bliver bebyggelsen placeret på en hævet terræn-
flade. Dermed vil den hævede terrænflade fungere som klimasikring. 
Den hævede terrænflade vil yderligere mod syd og vest være med til 
at skabe en mere hensigtsmæssig sammenhæng til det omkringlig-
gende terræn. 

Inden for de enkelte delområder fastlægges bestemmelser om mate-
rialevalg for facader. 

Ubebyggede arealer
Det nye vandløbstrace, jf. kortbilag 4, vil fungere som en adskillelse 
af campingpladsen fra helårs- og sommerhusbebyggelsen. 
Der vil kunne etableres opholds- og legeplads samt stisystemer inden 
for helårs- og sommerhusbebyggelsen, som vil være med til at under-
støtte området som helhed. 

Arealer inden for strandbeskyttelseslinjen må ikke bebygges. Strand-
beskyttelseslinjen kan ses på kortbilag 2. 
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Beplantning
Lokalplanområdet afskærmes mod Spøttrup Strandvej en af eksiste-
rende hegnsbeplantning som skal opret- og vedligeholdes, ses på 
kortbilag nr. 5. 

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

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

Grønne hensyn og FN´s verdensmål

  

Der er i lokalplanen indbygget en række grønne hensyn. 
Efter spildevandsplanen skal regnevand håndteres lokalt. Overflade-
vand fra områdets tagflader kan opsamles og anvendes som genbrug 
til f.eks. toiletskyl, tøjvask og havevanding.

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

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

Det nuværende åbne forløb af Spøttrup Bæk mellem campingpladsen 
og Spovevej erstattes med et rørlagt forløb som alene skal modtage 
vand fra sommerhusområdet syd for lokalplanområdet. Alt nuvæ-
rende vand fra Spøttrup Bæk og Hou Strandpark afskæres i det eksi-
sterende sommerhusområde ved Spovevej.

Spøttrup Bæk åbnes op og omlægges til et mere naturligt forløb og 
med mere naturlige anlæg (brinker). På nuværende tidspunkt er der 
en spærring for fisk i vandløbet i form af en rørlagt strækning. Denne 
fjernes, og der vil være passage for bl.a. laksefisk, som gyder i vand-
løbene. Dermed interagerer åen bedre med omgivelserne, forløbet 
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kommer til at se mere naturligt ud, og det forventes at biodiversiteten 
øges med flere smådyr, planter og fisk. 

Veje
Vejadgang til lokalplanområdet sker via Spøttrup Strandvej i princip-
pet vist på kortbilag 5. Vejen vil forsyne samtlige sommerhusgrunde, 
og der vil i forbindelse med boligvejen, skulle udlægges areal til en 
vendeplads.

For at understøtte bebyggelsens karakter i form af helårsbolig- og 
sommerhuse vil boligvejen ændre karakter i belægningen i overgan-
gen til sommerhusområdet.

Vejprofiler
Vejudlæggene i lokalplanområdet udformes, så deres funktion som 
henholdsvis fordelingsveje og boligveje understøttes – jævnfør ne-
denstående snittegninger. 

Principsnit for vej for helårsbebyggelse.

Principsnit for vejudlæg for sommerhusbebyggelse.
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Stier
Inden for lokalplanområdet udlægges arealer til stier og trampestier, 
som skal være med til at sikre gode interne forbindelser inden for lo-
kalplanområdet samt give adgang til stranden. 

Stierne kan fx anlægges i grus eller anden permeabel belægning. 

Broer
Inden for lokalplanområdet anlægges broer, som skal understøtte lo-
kalplanområdet som enhed, og som samtidig er med til at sikre gode 
forbindelser og adgang over det nye vandløbstrace for Spøttrup Bæk. 

Parkering
Der skal udlægges 2 p-pladser pr. sommerhus og helårsbolig i delom-
råde 1 og 2. Parkeringspladserne etableres på egen grund. En af p-
pladserne kan anlægges som carport eller garage.

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

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de grønne fællesa-
realer, samt som vist på kortbilag 4.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private 
fællesveje, interne stier og fælles friarealer til ophold, herunder be-
plantning og vintervedligeholdelse. Grundejerforeningen skal ligele-
des opretholde kystbeskyttelsen inden for delområde 4, som vist på 
kortbilag 4.
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Forhold til anden planlægning

Kommuneplan 2021 – 2033
Det er kommuneplan 2021-2033, der udgør det gældende plangrund-
lag for lokalplanen.

Planforslaget skal skabe mulighed for at etablere et blandet område 
til campingplads, bolig- og sommerhusområde ved Hou Strandcam-
ping.

5.B.16
 Bebyggelse i max 1,5 etager
 Bygningshøjde på max. 7 m
 Bebyggelsesprocent på 30

5.S.1
 Bebyggelse i max 1 etager
 Bygningshøjde på max. 5 m
 Bebyggelsesprocent på 15

5.F.1
 Bebyggelse i max 1etager
 Bygningshøjde på max. 5,5 m

Skole- og institutionsforhold
Lokalplanområdet er beliggende i Hou Skoledistrikt, og er en del af 
landsbyordningen Hou Skole. Fra området er der ca. 1,8 km til sko-
len. Der er i overgangen mellem Spøttrup Strandvej og ”Hou Strand-
park” et stisystem, som fører til daginstitutionen, Hou Børnehus ca. 2 
km fra lokalplanområdet. 

Centerforhold og detailhandel
Lokalplanområdet er placeret ca. 2 km fra Hou centrum, hvor der er 
en offentlig tilgængelig svømmehal (Vandhalla) på Egmonthøjskolen 
og mulighed for indkøb. 

Til Odder centrum er der fra lokalplanområdet ca. 10 km – her er 
gode indkøbsmuligheder, offentlig svømmehal og gymnasie mv. 

Lokalplanen/byplanvedtægter
Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 5017. Denne lokalplan afly-
ses i sin helhed, idet nærværende lokalplan nr. 5039 ophæver den 
hidtidige lokalplan inden for den nye lokalplans afgrænsning.  



LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5039 for camping, sommerhus- og helårsbebyggelse 
ved Spøttrup Strandvej i Hou 

16

Lovgivning

Planloven

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i delvist i landzone og sommerhus-
område. Fremover skal sommerhusene i lokalplanområdet ligge i 
sommerhusområde, helårsboligerne ligge i byzone og campingplad-
sen ligge i landzone. 

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen, og er omfattet af plan-
lovens bestemmelser om beskyttelse af kystområder.

Ved anlæg i de kystnære områder skal der redegøres for den visuelle 
påvirkning af kystlandskabet. Bygningshøjder over 8,5 m skal begrun-
des. Med lokalplanen lægges der ikke op til bygningshøjder over 8,5 
m. Desuden skal redegørelsen omfatte andre forhold, der er væsent-
lige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

Landskabsbeskrivelse
Lokalplanområdet fremstår i dag som campingområde, og er lavt pla-
ceret i terrænet. En ny sommerhus- og helårsbebyggelse vil være 
synlig fra kysten. Bebyggelsen vil i struktur og bygningshøjde tilpas-
ses eksisterende sommerhusområdet mod Spovevej i syd. 

Lokalplanområdet ligger kystnært og er delvist omfattet af strandbe-
skyttelseslinjen. Den del af lokalplanområdet, der er omfattet af 
strandbeskyttelseslinje bebygges ikke. 

Indvirkning på kystlandskabet - visualisering
I det følgende beskrives og vises den planlagte bebyggelses 
indvirkning på de nære omgivelser fra forskellige positioner.
Fotovisualiseringerne viser et maksimalt udbygget planområde med 
maksimale bygningehøjder i forhold til lokalplanens muligheder. 

Herunder ses et kort med fotostandpunkter. 
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Ortofoto, der viser punkter hvorfra fotos er taget 
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Foto 1 Lokalplanområdet set fra Spøttrup Strandvej, retning mod sydøst
 

Visualisering af bebyggelsen set fra Spøttrup Strandvej
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Foto 2 Lokalplanområdet set fra nord - med Spøttrup Bæk i højre side, retning mod 
syd

Visualisering set fra nord
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Foto 3 Lokalplanområdet set fra havet, retning mod vest

Visualisering set fra havet
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Foto 4 Lokalplanområdet set fra stranden, retning mod vest

Visualisering set fra stranden 
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Foto 5 Lokalplanområdet set fra kyststien, retning mod nord

Visualisering set fra kyststien
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Foto 6 Lokalplanområdet set fra Spovevej, retning mod nord

Visualisering set fra Spovevej
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Foto 7 Lokalplanområdet set fra boligområdet Hou Strandpark, retning mod øst

Visualisering set fra Hou Strandpark

Orientering om regler for beboelse i sommerhus
På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse kan en bolig i sommer-
husområde i henhold til Planlovens § 40 bruges til ubrudt beboelse 
(natophold) i tidsrummet 1. marts – 1. november.

Uden for denne periode kan sommerhuse som regel kun anvendes til 
kortvarige ferieophold samt ophold i weekender og helligdage. Dog 
kan en bolig i et sommerhusområde anvendes til kontinuerlig udlej-
ning til skiftende brugeres kortvarige ferieophold, når den samlede 
anvendelse i vinterperioden ikke overstiger 9 uger. 
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Pensionister, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en person-
lig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har 
ejet sommerhuset i mindst 1 år. Ved pensionister forstås i denne for-
bindelse:

 en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold 
til lov om social pension,

 en førtidspensionist i henhold til lov om social pension,
en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløsheds-

 forsikring,
 en modtager af fleksydelse i henholdt il lov om fleksydelse og
 en person på 60 år og modtager pension eller efterløn.

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 hovedsa-
geligt gennem udpegningen af internationale naturbeskyttelsesområ-
der; de såkaldte Natura 2000 områder / habitatområder. I habitatom-
råder skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for 
de arter eller naturtyper, som er årsagen til, at området er udpeget. 

Lokalplanområde ligger ca. 1500 meter nord for det nærmeste Natura 
2000-område ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”, der er ud-
peget for at beskytte en række arter og naturtyper. Planlægning for 
området vurderes ikke at være af en karakter, der kan påvirke Natura 
2000-områdets udpegningsgrundlag. 
 
En række bilag IV-arter er potentielt forekommende i Odder Kom-
mune, herunder løvfrø, stor vandsalamander, odder, markfirben, grøn 
mosaikguldsmed og arter af flagermus. Der er ved gennemgang af 
naturdata.dk og naturbasen.dk ikke fundet registreringer af bilag IV-
arter inden for eller i nærheden af planområdet.

Der er enkelte solitære træer som fældes indenfor planområdet. Od-
der Kommune vurderer ikke at disse træer har væsentlig værdi som 
yngle- og rasteområder for flagermus og har ikke kendskab til regi-
strering af flagermus i området. Hensigten med Habitatdirektivets arti-
kel 12, er at sikre beskyttelse af den økologiske funktionalitet af 
yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, frem for enkelt-træer eller -
lokaliteter.  Fældning af enkelte træer vil ikke påvirke den økologiske 
funktionalitet af yngle- og rasteområder for flagermus.  Hvis der mod 
forventning er forekomst af flagermus i træer som fældes, skal disse 
fjernes vha. en udslusning, inden arbejdet påbegyndes. Naturstyrel-
sen Søhøjlandet vil kunne rådgive om udslusning og skal også kon-
taktes, hvis der under igangværende arbejde opdages flagermus. Der 
er stillet vilkår om at de levende hegn indenfor planområdet bevares 
eller opretholdes.  
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Planlægningen vurderes således ikke at give anledning til at beska-
dige eller ødelægge den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteo-
mråder for Bilag IV-arter.

I overensstemmelse med ”bekendtgørelse om administration af plan-
loven i forbindelse med international naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter (bek. nr. 1383 af 26. nov. 2016) er det vur-
deret, at hverken nærmeste Natura 2000-område eller arter, som op-
træder på habitatdirektivets bilag IV vil blive negativt påvirket af de 
bebyggelser og anlæg, som lokalplanen giver mulighed for.

Naturbeskyttelsesloven

§ 3-områder - beskyttet natur
I og op til lokalplanområdet er registreret naturtyper, der er beskyttet 
mod tilstandsændringer, jf. naturbeskyttelsesloven § 3 (§3-områder).

De registrerede § 3 områder et areal med overdrev langs kysten mod 
øst og et moseområde nordvest for området, se også kortbilag 2. 
Desuden er en del af Spøttrup Bæk udpeget som § 3-beskyttet 
vandløb.

Odder Kommune kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra be-
stemmelsen til ændringer af områderne jf. naturbeskyttelsesloven § 
65, stk. 2.

Omlægning af Spøttrup bæk forudsætter dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 3. 
Ved omlægning af Spøttrup Bæk vil der ske tilstandsændringer af 
overdrevet som ligeledes forudsætter dispensation fra naturbeskyttel-
seslovens § 3.

Ved anlæg af kontraklappen/højvandslukke, kan der ske et direkte, 
men meget begrænset indgreb i den beskyttede mose som ligger 
umiddelbart nord for planområdet.

Odder Kommune er sindet at dispensere til tilstandsændringer af de 
beskyttede § 3-naturtyper med en række vilkår, som skal minimere og 
kompensere for påvirkningen, herunder udlægning af erstatningsna-
tur i forholdet 1:2. Erstatningsnaturen udlægges inden for delområde 
4. 

Strandbeskyttelseslinje (§ 15)
En del af lokalplanområdet er beskyttet mod tilstandsændringer, be-
plantning, bygninger, campingvogne eller lignende, jf. naturbeskyttel-
sesloven § 15 (strandbeskyttelseslinje). Se kortbilag 2.
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Kystdirektoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra be-
stemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65. 

Jf. kystbeskyttelseslovens § 3a om inklusion af anden lovgivning skal 
hensynene, som varetages i naturbeskyttelseslovens § 15 om strand-
beskyttelse, medtages i afgørelser efter kystbeskyttelsesloven. I sa-
ger om kystbeskyttelse skal derfor ikke gives en særskilt dispensation 
fra naturbeskyttelsesloven. 

Omlægning af Spøttrup bæk og ledeværk, samt etablering af broer, 
er ikke kystbeskyttelsesforanstaltninger og forudsætter derfor dispen-
sation fra strandbeskyttelseslinjen. 

Vandløbsloven
Spøttrup Bæk løber gennem lokalplanområdet. Forlægningen af 
vandløbet er en regulering, der kræver tilladelse efter vandløbslovens 
§ 17.

Anlæggelse af en bro over bækken forudsætter vandløbsmyndighe-
dens godkendelse jf. vandløbslovens § 47.

Spøttrup Bæk er et privat vandløb, og vedligeholdes af bredejere. 
Bortskaffelse af fyld, afskåret grøde og andet, der fremkommer ved 
sædvanlig vedligeholdelse, skal bredejere bortskaffe fra vandløbets 
bredder uden erstatning. 

Museumsloven 
Moesgaard Museum anbefaler, at der foretages en arkæologisk 
forundersøgelse af arealet. Dette anbefales, fordi bygherre hermed 
kan minimere risikoen for forsinkelser som følge af arkæologiske fund 
under anlægsarbejdet. - jf. bestemmelserne i Museumslovens § 27.

Vurderingen er foretaget på baggrund af dels nærliggende fund af da-
nefæ genstande fra Bronzealderen, dels studier af Original 1 kort fra 
ca. 1800, hvis høje bonitetstal i nærområdet erfaringsmæssigt kan 
skyldes spor efter forhistorisk aktivitet, samt dels områdets størrelse 
og landskabets beskaffenhed. Det er museets vurdering, at der ved 
anlægsarbejde vil være stor risiko for at støde på hidtil uregistrerede 
fortidsminder. 
Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jord-
faste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet 
standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Moesgaard advi-
seres, jf. museumsloven § 26.

Jordforureningsloven 
Lokalplanområdet er ikke registreret på vidensniveau 1 eller 2 i hen-
hold til lov om jordforurening og indgår ikke i den områdeklassifice-
ring, som generelt omfatter de fleste arealer i byzone.
Jordflytninger skal anmeldes til kommunen på jordweb.dk, hvis ét af 
Følgende kriterier er opfyldt:
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• Den opgravede jord, der føres bort fra ejendom, er forurenet
• Jord, der flyttes, stammer fra en kortlagt ejendom eller en kort-

lagt del af en ejendom
• Jord, der flyttes fra et areal, der anvendes som offentlig vej.

Miljøbeskyttelsesloven 

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

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

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

Lov om miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020), § 8, stk. 2, nr. 2 er der 
gennemført en miljøscreening af den aktuelle planlægning for at af-
klare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet. 

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

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

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, Lokalplan nr. 5039 
kun muliggør anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og ikke 
kan medføre en væsentlig ændret påvirkning af miljøet. Det vurderes 
at omlægning af Spøttrup Bæk ikke medfører ændringer i det eksiste-
rende å løb idet det er en forudsætning at der opsættes en kontraklap 
inden for lokalplanområdet. Odder Kommune vurderer desuden at 
etablering af afværgeforanstaltninger som – omlægning af å, hævning 
af terræn og etablering af kontraklap ikke vil kræve en miljøvurdering 
idet det udføres inden for gældende lovgivning, hvilket er beskrevet i 
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miljøscreeningen. Omlægning af Spøttrup Bæk vil beskytte det eksi-
sterende sommerhusområde syd for bækken mod oversvømmelser.  

Konklusionen er derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering 
af planforslagene. Denne afgørelse bekendtgøres offentligt med en 
klagevejledning samtidig med den offentlige bekendtgørelse af, at 
planforslagene fremlægges i offentlig høring. 

Servitutter
Inde for lokalplanen er tinglyst en servitut der vedr. 02.11.1989-
17548-64, der omhandler vilkår til at mat.r.nr.5d Spøttrup By, Halling 
ikke uden tilladelse fra Naturstyrelsen og Århus Amtsråd (nu Na-
turstyrelsen og Odder Kommune) må anvendes til andet end cam-
pingplads, samt vilkår om at offentligheden stedse skal have adgang 
til ejendommens friarealer. 
 
Bolig- og Planstyrelsen har i offentlighedsfasen for Kommuneplan 
2021-2033 giver accept til at området anvendes til sommerhusbebo-
else og med tiden til helårsbeboelse. Den tinglyste servitut skal afly-
ses inden for lokalplanens delområde 1, 2 og 4.

Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitut-
ter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomhe-
den henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, 
kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningssel-
skaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. 

Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, 
fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. 

Klima
Lokalplanområdet er i dag beskyttet af et kystbeskyttelsesanlæg i 
form af et dige fra 1986, som beskytter området mod havvand op til 
kote 1,6 m DVR90. Lokalplanområdet og det eksisterende sommer-
husområde syd for lokalplanområdet er imidlertid udsat for oversvøm-
melser af overfladevand fra det bagvedliggende vandløbsopland til 
Spøttrup Bæk, som løber igennem diget via et højvandslukke.

Ved realisering af lokalplanområdet indarbejdes et helt nyt klimasikre-
ret kystbeskyttelsesanlæg i form af en hævning af hele lokalplanom-
rådet, som afløser det nuværende dige og fremadrettet vil sikre områ-
det mod havvand op til kote 2,6 m DVR90 svarende til minimum en 
100 årshændelse i 2050. 

Samtidig forlægges Spøttrup Bæk således at både lokalplanområdet 
samt det eksisterede sommerhusområde syd for også beskyttes mod 
oversvømmelser fra Spøttrup Bæk. 

De bærende elementer i det nye klimatilpassede kystbeskyttelsesan-
læg består af:



LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5039 for camping, sommerhus- og helårsbebyggelse 
ved Spøttrup Strandvej i Hou 

30

 Beskyttelse af lokalplanområde samt sommerhusområde syd 
for lokalplanområde fra både havvand og oversvømmelser fra 
Spøttrup Bæk.

 Sikring mod havvand ved at hæve bebyggelsesfladen til sik-
ringsniveau jf. krav udmeldt af Odder Kommune.

 Etablering af åbent udløb af Spøttrup Bæk i Aarhus Bugt og 
delvis genskabelse af fri faunapassage i vandløbet. Der etab-
leres et højvandslukke længere oppe i vandløbssystemet, 
hvor Spøttrup Bæk løber fra moseområdet og ind i lokalplan-
området. Vedligeholdelsen af højvandslukket påhviler bredeje-
ren.

Terrænregulering
Det fremtidige terræn indenfor lokalplanområdet indgår som en aktiv 
del af det nye klimatilpassende kystbeskyttelsesanlæg. Derfor inde-
holder lokalplanen en række bestemmelser for terrænregulering som 
dels skal sikre terrænets funktion i relation til kystbeskyttelse samt be-
skytte naboarealer mod indsigtsforhold.

Terrænreguleringer må foretages med maks. +/- 0,25 m - i forhold til 
det angivet terrænplan. Terrænreguleringer ned til det nye udlæg af 
Spøttrup Bæk skal være svagt skrånende (1:5).

For enkelte af udstykningens grunde (ud over de 3 sommerhus-
grunde mod sydøst, der ligger i kote 2,0) kan det være nødvendigt at 
foretage terrænregulering så byggeri ikke ligger under kote + 2.6 m 
DVR90. I disse tilfælde skal Odder Kommune ansøges herom.

Bæredygtighed
Det er Byrådets målsætning at gøre Odder Kommune til en grøn 
kommune bl.a. ved at mindske energiforbruget. Målet gælder kommu-
nens eget energiforbrug, men Byrådet vil også gerne gennem plan-
lægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at ar-
bejde for samme målsætning.

Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som sup-
plement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv sol-
varme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel 
inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning. Tilsvarende kan 
hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug, være med til at 
nedbringe energiforbruget.

Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for 
den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af 
gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel be-
tydning for sundhedstilstanden.

Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser 
som et led i en bæredygtig udvikling.
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Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om ”Boliger og byøko-
logi - idéer og vejledning”. Vejledningen informerer om en række 
grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer opfordres til 
at medtage i byggeri af bolig.

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

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

Kemiske bekæmpelsesmidler
Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en 
trussel for vandforsyningerne og grundvandet.

Af hensyn til grundvandsbeskyttelse opfordrer Byrådet grundejerne til 
at undlade brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokal-
planområdet.

Tilgængelighed
Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for delta-
gelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. 
Det er vigtigt, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat 
sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg.

Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivnin-
gens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. 
Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og an-
meldelser.

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

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

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

Elforsyning
Elforsyningen kan ske fra DinEL. Der henvises i øvrigt til det liberali-
serede el-marked.

Vandforsyning
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I 
vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under I/S Odder 
Vandværk forsyningsområde.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune.
Der er mulighed for tilslutning til Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk.  

Kloakforsyning
Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan.

Lokalplanområdet er alene spildevandskloakeret. Tag- og overflade-
vand inden for området skal håndteres på de enkelte matrikler vha. 
LAR løsninger.
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Lokalplanbestemmelser
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes an-
vendelse, bygningers og vejes udformning m.v.

I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 
01/07/2020 med senere ændringer - fastsættes herved følgende be-
stemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:

 at sikre, områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse, 
campingplads samt helårsbeboelse,

 at skabe mulighed for at eksisterende servicebygning kan om-
bygges til ferielejligheder/vandrehjem,

 At sikre at der etableres et nyt klimasikret kystbeskyttelsesan-
læg og en forlægning af Spøttrup Bæk. 

 at sikre udlæg af veje, stier, broer og fælles friarealer.
 at sikre stiadgang til stranden

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
matr.nr. 5e og 5d Spøttrup By, Halling. 

2.2 Lokalplanområdet opdeles i 6 delområder som vist på kortbilag 
3.

2.3 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokal-
plan overføres delområde 1 til byzone, delområde 2 forbliver i 
sommerhusområde og delområde 3, 3A, 3B og 4 forbliver i 
landzone. 

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanområdet opdeles i seks delområder. Området udlæg-
ges til camping, sommerhus– og helårsbebyggelse. 
Sommerhusområdet må kun anvendes i den udstrækning som 
gældende lovgivning anviser.

Delområde 1 
3.2 Delområde 1 er udlagt til boligformål i form af åben-lav boligbe-

byggelse til helårsbeboelse samt dertilhørende boligvej. 

Der må kun opføres og indrettes én bolig på hver helårsgrund.  
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Der kan på den enkelte ejendom drives liberalt erhverv som re-
visor, arkitekt, frisør og lignende fra den enkelte bolig, under 
forudsætning af:

 at virksomheden drives af den, som beboer ejendommen,
 at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer ka-

rakter af beboelsesejendom,
 at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
 at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringbo-

ende,
 at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke 

er plads til på den pågældende ejendom.

Delområde 2
3.3 Delområde 2 er udlagt til sommerhusbebyggelse, tilhørende bo-

ligvej og stier. 
Der må kun opføres og indrettes én selvstændig sommerhusbe-
byggelse på hver sommerhusgrund. I tilknytning til sommerhus-
bebyggelsen kan der etableres en fritliggende garage/carport.  
Det er herudover muligt at opføre et anneks eller et udhus, så 
længe dette ikke har karakter af selvstændigt sommerhus.

Delområde 3
3.4 Delområde 3 er udlagt til campingplads i form af liggepladser, 

mindre overdækninger, grillpladser/grillhytter og lignende, som 
er nødvendig for campingpladsens drift. 

Inden for delområde 3 må eksisterende indkørsel til området 
bevares.

Delområde 3A
3.5 I Delområde 3A, kan den eksisterende servicebygning omdan-

nes til ferielejligheder og/eller vandrehjem. 

Delområde 3B
3.6 I delområde 3B, er der mulighed for etablering af camping- og 

mobilehomepladser, hytter/shelters, grillpladser/grillhytter samt 
en servicebygning til opbevaring af maskiner til vedligehold af 
campingpladsen.

Delområde 4
3.7 En del af delområde 4 er udlagt til strandoverdrev, som er be-

skyttet efter naturbeskyttelsesloven. I området er der mulighed 
for etablering af dige samt nyt udløb af Spøttrup Bæk. 
Yderligere omfatter området det trace, hvor Spøttrup Bæk for-
lægges til samt et fælles friareal til ophold, hvor der kan etable-
res lege- og opholdsareal. Der skal etableres 2 gangbroer over 
udløbet af Spøttrup Bæk som vist på kort nr. 4. 
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Fællesbestemmelser
3.8 Inden for lokalplanområdet kan der efter aftale med Odder 

Kommune opføres de nødvendige tekniske anlæg til kvarterets 
forsyning - så som transformerstationer og mindre bygninger til 
områdets drift og forsyning. Større tekniske anlæg skal så vidt 
det er muligt afskærmes med beplantning. 

§ 4 Udstykning
4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsel / 

sammenlægning) af matrikler. Udstykningen skal i princippet 
ske som vist på kortbilag 3 og 4 med de angivne parceller.

4.2 Delområde 1 udstykkes i grunde på minimum 700 m2.

4.3 Delområde 2 udstykkes i grunde på minimum 1000 m².

4.4 Delområde 3, 3A, 3B samt 4 må ikke udstykkes yderligere. 

§ 5 Vej- og stiforhold

Veje 
5.1 Vejadgang til området sker via den eksisterende fællesvej A-A. 

2 af områdets grunde skal have udkørsler mod vest til Spøttrup 
Strandvej.

5.2 Der udlægges areal til nye veje som i princippet vist på kortbilag 
4.
 Adgangsvej A-A er en eksisterende offentlig vej. Nuvæ-

rende vejudlæg og kørebane bredde skal bibeholdes.
 Fordelingsvej B-B udlægges med kørebane i en bredde på

5,5 meter, og med 1,5 meter rabat i begge sider.
 Fordelingsvej C-C udlægges med kørebane i en bredde på

5,5 meter, og med 0,75 meter rabat i begge sider.

5.3 Veje udføres med følgende belægning:
 Eksisterende adgangsvej A-A bibeholdes i fast belægning,

som asfalt.
 Boligvej B-B udlægges med fast belægning, som asfalt,
 Kørebaneudlægget for C-C inden for sommerhusområdet

skal holdes i grus.

Stier 
5.4 Der udlægges nye stier a-a og b-b inden for lokalplanområdet, 

som vist på kortbilag nr. 4. 

Stier a-a skal udlægges i minimum 3 meter bredde i slotsgrus. 

Stierne b-b skal sikre adgang til stranden for samtlige grunde-
jere inden for lokalplanområdet. Stierne skal have udlæg på 
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1,25 meter, og fremstå som trampestier.

5.5 Eksisterende stier til strand vist på kortbilag 4 som c-c bibehol-
des og bevares som offentlige stier langs og til stranden. 

Broer
5.6 Broerne d-d skal sikre adgang mellem sommerhus- og cam-

pingområde samt over det nye udløb af Spøttrup Bæk. Broerne 
skal have et udlæg på minimum 1,5 meter.

Parkering
5.6 På hver ejendom i delområde 1 og 2 skal der udlægges mindst 

2 parkeringspladser, hvoraf én kan være i form af carport eller 
garage.

5.7 Parkering af uindregistrerede køretøjer, skurvogne og større 
både over 14 fod = 4,25 m, (kajakker er undtaget fra længde 
bestemmelsen) må ikke finde sted inden for delområde 1 og 2. 
Desuden må der ikke indrettes lastvogns- og busparkering samt 
parkering for lignende større erhvervskøretøjer over 3.500 kg 
inden for lokalplanområdet.

5.8 Der er i delområde 1 og 2 forbud mod parkering af camping-
vogne. I perioden fra 1. april – 30. sept. tillades dog at have en 
campingvogn parkeret i maks. 1 uge på den enkelte ejendom.

5.9 Parkering må kun foregå ved de enkelte grunde. Parkering af 
lastbiler må kun ske i forbindelse med af- og pålæsning.

Indkørsler
5.10 Indkørsler til den enkelte parcel i delområde 1 må udføres i 

maksimum 6 m bredde, hvilket svarer til en dobbelt garage/car-
port.

Indkørsel til den enkelte parcel i delområde 2 må udføres i mak-
simum 6 m bredde.

Al adgang for biler til den enkelte ejendom skal ske via indkørs-
len. 

Vendepladser
5.11 Blinde boligveje skal afsluttes med vendepladser, der dimensio-

neres, så renovationsvogne og lignende - uden problemer - kan 
vende. Vendepladsen udformes i princippet, som vist på kortbi-
lag 4.

§ 6 Ledningsanlæg og belysning
6.1 Alle ledninger skal udføres som jordkabler
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6.2 I delområde 1 samt for adgangsvej A-A, må der opsættes belys-
ning med en maks. højde på 3,5 m. Der må desuden opsættes 
belysning med maks. højde på 3,5 m. i fælles arealet til ophold i 
delområde 4. 

6.3 I delområde 2 skal der ikke opsættes belysning.

6.4 Stier inden for lokalplanområdet må ikke belyses.

6.5 Tag- og overfladevand inden for området skal håndteres på de 
enkelte matrikler vha. LAR løsninger. 

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

Delområde 1
7.1 Ny bebyggelse må kun opføres på grundlag af en supplerende 

lokalplan, der fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggel-
sens omfang og placering

Bebyggelsen i delområde 1 kan opføres i 1,5 plan. Intet punkt 
af en bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 7 m over ni-
veauplan kote 2,6 meter. 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 % for den enkelte 
ejendom i delområde 1.

Delområde 2
7.2 Bebyggelse i delområde 2 må opføres i 1 plan. Intet punkt af en 

bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 5 m over niveau-
plan kote 2,6 meter. For de to yderste grunde mod Aarhus Bugt 
må intet punkt af bygnings ydervæg eller tagflade overstige 5 m 
over niveauplan kote 2,8 m. 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15 % for den enkelte 
ejendom i delområde 2.

Bebyggelsen skal placeres nord for den viste byggelinje 
(respektafstand) vist på kort nr. 5.

Delområde 3 
7.3 Inden for delområde 3 kan der opføres mindre overdækninger, 

grillpladser/grillhytter og lignende, som er nødvendige for cam-
pingpladsens drift.

Delområde 3A 
7.4 Inden for delområde 3A kan den eksisterende servicebygning 

omdannes til ferielejligheder og/eller vandrehjem i ét plan.

Delområde 3B 
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7.5 Inden for delområde 3B kan der etableres camping- og mobile-
homepladser, hytter/shelters, grillpladser/grillhytter samt en ser-
vicebygning til opbevaring af maskiner til vedligehold af cam-
pingpladsen.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
Fællesbestemmelser for delområde 1 og 2 

8.1 Blanke og reflekterende materialer, herunder glaserede og 
ædelengoberede tagsten og tagplader må ikke anvendes på 
hverken tagflader eller ydervægge. Denne bestemmelse gælder 
ikke solfangere og solcelleanlæg.

8.2 Der kan indbygges glaspartier, vinduer, anlæg til indvinding af 
solenergi og aftræk for ventilation og lignende i tagfladerne i 
overensstemmelse med § 8.3.

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

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

Delområde 1
8.5 Ny bebyggelse må kun opføres på grundlag af en supplerende 

lokalplan, der fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggel-
sens omfang og placering

Delområde 2
8.6 For bebyggelse i området gælder, at bygningernes ydervægge 

skal beklædes med ubehandlet, malet eller oliebehandlet træ 
eller med stråtækkede facader. Der vil være mulighed for, at 
mindre flader/felter af de udvendige bygningssider kan fremstå 
som murede/pudsede flader (maks. 1/5 del af det samlede faca-
deareal). 
Udvendige bygningssider, herunder døre, vinduesrammer, 
skodder og lignende bygningsdele må kun - udover oliebehand-
let træ – fremtræde i hvidt, sort eller okker, terra de sienna, um-
bra, engelskrød og dodenkop eller disse sidstnævnte farvers 
blanding med sort.

Der må ikke opføres bjælkehuse, huse med rundtømmer eller 
firkanttømmer.

8.7 Tagdækning skal være udført i mørkegrå eller sort i form af ski-
fer, eternitskifer, zink, tagpap, eller udføres som stråtage eller 
levende grønne tage som sedum. Hvis facader fremstår i træ, 
kan facadematerialet ligeledes anvendes som tagbeklædning.
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Tage skal udføres med hældning på 5-30 grader.

Det er ikke tilladt at anvende plastmateriale til tag.

Tage på carporte og mindre bygninger kan udføres som fladt 
tag, eller med samme taghældning som bolig

8.8 Paraboler og andre antenner må ikke opsættes på bebyggel-
sen, så den er synlig fra veje eller fra stranden.

§ 9 Ubebyggede arealer
9.1 Hegn mod skel må kun være levende hegn. I form af ”Sargents 

æble” Malus Sargenti.

Raftehegn, faste hegn o.l. må kun etableres omkring sommer-
husets terrasse i op til 1,5 m højde. Der må ikke etableres mu-
rede hegn. 

9.1 Der må ikke opstilles fritstående master, som for eksempel an-
tenne-, parabol-, og møller inden for lokalplanområdet.

9.3 De grønne fælles friarealer som vist på kort nr. 4 må kun anven-
des som fælles opholdsarealer og må ikke udstykkes til bebyg-
gelse. På arealerne kan der etableres legeredskaber som sand-
kasse, gyngestativ og lignende som i princippet vist på kort nr. 
5. 
Der skal som min. etableres 2 træer af arten Paradisæble (som 
Malus hybr. ”Butterball” og ”Evereste”).

9.4 Den etablerede hegnsbeplantning som er vist på kort nr. 2 skal 
opretholdes og vedligeholdes.

Det levende hegn ud mod Spøttrup Strandvej, der er vist på kort 
nr. 2, skal bevares og må kun gennembrydes af overkørsler i op 
til 6 m bredde som anført i punkt 5.1.

9.5 Der må ikke foretages ændringer i terræn nærmere end 2 meter 
fra vandløbets øverste kant. 

2 meter fra vandløbets øverste kant på begge sider skal frihol-
des for beplantning og bebyggelse. 

9.6 Der må i området kun foretages væsentlige terrænreguleringer 
efter samlet plan i forhold til klimasikringsprojekt. Klimasikrings-
projektet foreskriver at terræn hæves op til kote 2,6 m og ud 
mod bugten i kote 2,8 m som vist på kort nr. 5. 

De 3 sydøstligste sommerhusgrunde må kun hæves til kote 2,0, 
som vist på kort nr. 5.
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Der kan herudover på enkelte grunde foretages terrænregule-
ring +/- 0,25 meter.

9.7 Der må ikke foretages udendørs oplag, herunder affald, møbler, 
hvidevarer, byggematerialer og lignende – medmindre det vur-
deres at være af underordnet betydning. Mindre oplag af 
brænde og haveaffald samt kortvarigt oplag af byggematerialer i 
forbindelse med byggeri er dog tilladt. 

Skiltning og reklamering må ikke finde sted.

§ 10 Grundejerforening
10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige grundejere af lokalplanområdet. Grundejerforeningen 
varetager de fælles grundejerinteresser inden for lokalplanom-
rådet.

10.2 En grundejerforening skal oprettes senest, når 25 % af grun-
dene i lokalplanområdet er solgt, eller når Byrådet kræver det.

10.3 Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at tage skøde på 
private fælles veje, stier samt de grønne fællesarealer, når veje, 
stier og grønne arealer er anlagt inden for lokalplanområdet. 
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de 
grønne fællesarealer inden for lokalplanområdet – herunder 
vedligeholdelse og opretholdelse af beplantning.

10.4 Inden for området skal grundejerforeningen forestå drift og ved-
ligeholdelse af beplantning, private fællesveje-, stier og fælles 
friarealer, fællesanlæg, herunder vintervedligeholdelse og led-
ninger, herunder anlæg til håndtering af regnvand.

10.5 Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lokal-
planens bestemmelser.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i pkt. 5 nævnte veje, 

stier og parkeringspladser er etableret.0F0F

1

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før klimatilpasningsprojek-
tet mht. omlægning af Spøttrup Bæk har fået et nyt vandløb-
strace og terrænhævningen/diget er etableret som vist på kort 
nr. 5, samt at der er isat en kontraklap indenfor lokalplanområ-
det.

1 Hvis anlæg af parkeringspladser, grønne anlæg m.m. ikke hensigtsmæssigt kan færdig-
gøres, før ibrugtagning af ny bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulig-
hed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for an-
læg og færdiggørelse af ovennævnte anlæg og arealer inden for en rimelig tid.



LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5039 for camping, sommerhus- og helårsbebyggelse 
ved Spøttrup Strandvej i Hou 

41

§ 12 Tilladelse fra andre myndigheder

12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn-
dringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilla-
delse hertil fra:

 Kystdirektoratet i forbindelse med terrænregulering inden for 
strandbeskyttelseslinjen ifm. forlægning af Spøttrup Bæk 
samt etablering af bro. 

§ 13 Servitutter
13.1 Inden for lokalplanen er tinglyst en servitut der vedr. 

02.11.1989-17548-64, der omhandler vilkår til at matr.nr. 5d 
Spøttrup By, Halling ikke uden tilladelse fra Naturstyrelsen og 
Århus Amtsråd (nu Naturstyrelsen og Odder Kommune) må an-
vendes til andet end campingplads, samt vilkår om at offentlig-
heden stedse skal have adgang til ejendommens friarealer.

Bolig- og Planstyrelsen har i offentlighedsfasen for Kommune-
plan 2021-2033 giver accept til at området anvendes til som-
merhusbeboelse og med tiden til helårsbeboelse. Den tinglyste 
servitut skal aflyses inden for lokalplanens delområde 1, 2 og 4.

§ 14 Ophævelse af del af lokalplan nr. 5017

14.1 Lokalplan nr. 5017 vedtaget den 14.04.97 aflyses inden for den 
del af matr. nr. 5d og 5e, der er omfattet af lokalplan nr. 5039

§ 15 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger

Lov om Planlægning § 18

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-
planen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge § 
18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planen.1F1F

2

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

15.3 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.

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

I henhold til Planlovens § 24 godkendes forslag til Lokalplan nr. 5039 for en ny 
blandet camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou 
den 13. december 2021 til fremlæggelse i 10 ugers offentlig høring.

På Byrådets vegne.
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