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Lokalplan nr. 1143 for boligområde ved Halvvejsmarken er udarbejdet 
af Odder Kommune i samarbejde med COWI A/S. 

Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos:

Odder Kommune
Team Plan
Rådhusgade 3
8300 Odder

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

Planen kan ses på og udskrives fra kommunens hjemmeside
www.odder.dk og fra www.plandata.dk.
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Hvad er en lokalplan
Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstyk-
ninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, 
ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. 
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 imellem 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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Lokalplanforslagets 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. 1143 har været offentligt fremlagt i 8 uger peri-
oden fra den 20.10.2020 til den 15.12.2020.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder 
Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalpla-
nens 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

Baggrund og formål
”Vækst med kvalitet” har været Byrådets indsatsområde siden 2006. 
På den baggrund er der udarbejdet en strukturplan for et nyt stort by-
udviklingsområde i den nordvestlige del af Odder også betegnet ram-
meområde 1.B.39 i Kommuneplan 2017-2029. (Se side 21 i redegø-
relsen).

Udgangspunktet er Byrådets intentioner om at medvirke til at skabe et
spændende og innovativt byområde, hvor boligerne placeres i tæt
tilknytning til naturen, og hvor bæredygtighed og klimahensyn - her i
særlig grad håndtering af regnvand - er indarbejdet i områdets ud-
formning.

Denne lokalplan omfatter den vestlige del af byudviklingsområdet for 
rammeområdet 1.B.39 og er dermed 2. etape af en større byudvikling 
nord for Stampemølle Bæk.
3. etape omfatter den nordlige del af byudviklingsområdet og skal fun-
gere i sammenhæng med 1. og 2. etape. 

Områdets beliggenhed og zonestatus
Lokalplanområdet ligger i den vest- og nordvestlige del af Odder og 
er ca. 13,2 ha. 
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Området afgrænses mod vest af Bakkegaardsvej og Snærildvej og 
mod øst af ejendommen Bendixminde. Mod nord afgrænses området 
af stamvejen Bendixmine og mod syd afgrænses lokalplanområdet af 
ejendommen Bendixminde og et bevaringsværdigt landskab langs 
Stampmølle Bæk, begge inkluderet i "Lokalplan nr. 1134 for boligom-
råde nord for Stampmølle Bæk i Odder".

Vest for lokalplanområdet findes store åbne landarealer præget af 
marker med gamle beskyttede sten- og jorddiger samt flere grupper 
af skove udpeget som fredskov.
Mod syd forbindes lokalplanområdet med Odder by, der i nærområdet 
primært er præget af parcelhusbebyggelser.

Arealet er kommunalt eget og består af en del af matr.nr. 1h, Snærild 
by, Odder. Hele lokalplanområdet er beliggende i landzone og overfø-
res til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 

Eksisterende forhold
Området anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanområdet ind-
går i Strukturplan for Odder Vest, hvoraf 1. etape allerede er påbe-
gyndt. 1. etape er ca. dobbelt størrelse af nærværende lokalplanom-
råde og består af et boligområde med tæt-lav, åben-lav og etagebo-
ligbebyggelse samt et større sammenhængende bevaringsværdigt 
landskab, der forbinder Stampemølle Bæk og Balle Skov. 
Nærværende lokalplanområde er ikke tidligere lokalplanlagt.

Figur 1: Nuværende landskab set fra nordvest (COWI A/S, 2018).

På den sydlige tredjedel af arealet er landskabet stærkt skrånende 
mod Stampemølle Bæk. Her falder terrænet fra kote 66 til kote 49. 
Terrænet på de nordligste to tredjedele fremstår let kuperet og fort-
sætter med at stige mod nord. Terrænet når således kote 73 ved 
vejen Bendixminde, der markerer den nordlige afgrænsning af lokal-
planområdet. 
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Figur 2: Højdekurver for lokalplanområdet om nærområdet (Odder Kommune, 2015).

1. etape af Strukturplanen for Odder Vest indeholder flere grønne om-
råder, der i kommuneplan 2017-2029 er udpeget som bevaringsvær-
dige landskaber, samt flere vandhuller, der skal benyttes til regn-
vandsbassiner for hele byudviklingsområdet Odder Vest.

Som det ses på kort nr. 2, er der i nærområdet flere typer af beskyttet 
natur, og specielt syd for lokalplanområdet omkring Stampemølle 
Bæk. I lokalplanområdets nordlige del findes en mindre §3 beskyttet 
sø. 

Figur 3: Stampemølle Bæk set fra Bakkegaardsvej (COWI A/S, 2018).

Grundet det stærkt skrånende terræn mod Stampemølle Bæk er det 
naturligt, at regn- og overfladevand fra lokalplanområdet afledes til 
den lavtliggende bæk og omkringliggende søer og vådområder mod 
syd. Med etablering af regnvandsbassin sydøst for lokalplanområdet 
kan regnvand fra lokalplanområdet afledes hertil og forsinkes inden 
afløb til Stampemølle Bæk.
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Figur 4: Søer og vandløb har stor betydning ifm. håndtering af regnvand i området 
(Odder Kommune).

Der er i juni 2016 etableret en kombineret ride- og vandresti, der om-
kranser boligområdet Odder Vest. Dette stisystem bevares. Ca. 470 
meter af dette stisystem er beliggende inden for nærværende lokal-
planområde langs Bakkegaardsvej og Snærildvej.

Figur 5: Ride- og vandresti ved Odder Vest.

Lokalplanområdet har en meget høj attraktionsværdi på grund af ud-
sigten og på grund af den gode solorientering på en sydvendt skrå-
ning. Det vurderes, at der ikke er nogen risiko for at arealerne bliver 
støjbelastet ved en forventet øget trafik på Snærildvej og Bakke-
gaardsvej. 

Lokalplanens indhold

Formål og områdets anvendelse
Lokalplanens formål er at planlægge 2. etape af Strukturplan for Od-
der Vest til forskellige boligtyper.
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Det er i den forbindelse lokalplanens formål at sikre en høj grad af 
sammenhæng mellem boligbebyggelsen, naturen og landskabet. Om-
rådets naturmæssige og landskabelige værdier skal bevares og frem-
hæves ved placeringen af ny bebyggelse og grønne friarealer. Der 
skal tages et særligt hensyn til det skrånende terræn mod Stampe-
mølle Bæk.

Lokalplan nr. 1143 er en videreførelse af hovedprincipperne fra struk-
turplanens 1. etape, der er planlagt i Lokalplan nr. 1134. 
Lokalplanområdet indeholder færre og mindre naturarealer og giver 
mulighed for opførelse af etageboligbebyggelser. Det er vigtigt, at be-
byggelsen inden for nærværende lokalplanområde tilpasses terrænet 
og fortsætter udtrykket for bebyggelse i Lokalplan nr. 1134.
God forbindelse til eksisterende ride- og vandresti i den vestlige del af 
lokalplanområdet skal sikre områdets beboere nem adgang til natur-
områderne Stampemølle Bæk og Balle Skov.

Undersøgelser af jordbundsforholdene viser, at der kun vil være en 
begrænset mulighed for nedsivning af regnvand. Regnvand skal der-
for håndteres på overfladen i åbne grøfter, regnvandsbede, trug 
m.m., så der sker størst mulig fordampning og forsinkelse inden for 
området, så Stampemølle Bæk belastes mindst muligt. Regnvand fra 
lokalplanområdet afledes til regnvandsbassin inden for Lokalplan nr. 
1134 og forsinkes inden evt. afløb til recipienten Stampemølle Bæk.

Lokalplanområdet kloakeres jf. den gældende spildevandsplan. 

Lokalplanen er ikke byggeretsgivende for tæt-lav bebyggelse og eta-
geboligbebyggelse, hvortil der er krav om udarbejdelse af en ny lokal-
plan.

Planens hovedtræk
Lokalplan nr. 1143 er udarbejdet med afsæt i Strukturplan for Odder 
Vest, og giver mulighed for at etablere etageboligbebyggelse på skrå-
ningen ned mod Stampmølle Bæk. Lokalplanområdet udformes som i 
princippet vist på Figur 6 og kort nr. 6.
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Figur 6: Illustrationsplan for Lokalplan nr. 1143.

Lokalplanområdet udgør ca. 13,2 ha af kommuneplanens rammeom-
råde 1.B.39.
Som for den øvrige del af byudviklingsområdet er der prioriteret en 
kort afstand til rekreative områder med udsigt og udsyn mod det 
grønne dalstrøg ved Stampemølle Bæk. Der er lagt vægt på at skabe 
varierede visuelle og brugsmæssige oplevelser, så man f.eks. på gå-
ture i området vil få nye udsigter og oplevelser.

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder (jf. kort nr. 3). Lokalplanom-
rådet omfatter en variation af åben-lave, tæt-lave og etageboliger og 
er disponeret med vejadgang fra vejen Bendixminde i lokalplanområ-
dets nordøstlige hjørne. 
Adgangsvejen Halvvejsmarken går som fordelingsvej gennem lokal-
planområdet fra det nordøstlige hjørne skråt mod sydvest, dog uden 
vejtilslutning til Bakkegaardsvej eller Snærildvej. Til fordelingsvejen 
sluttes en række lukkede boligveje: Brattens Mark, Krags Mark, Kiels-
marken og Toftemarken der giver adgang til delområderne 2, 3 og 4. 
Den nordlige del af delområde 2 får adgang direkte via Bendixminde 
til boligvejen Rens Mark. 
Der etableres stiforbindelser, som skal sikre sammenhæng, både in-
ternt imellem bebyggelserne, til omkringliggende boligområde og til 
skolen, bycentret og den omkringliggende natur.
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Fællesskab 
Lokalplanområdet sammenkobles med naboområdet, der er 1. etape 
af Strukturplan for Odder Vest og omfattet af Lokalplan nr. 1134. Na-
boområdet indeholder flere større rekreative offentlige områder, der 
forbinder Stampemølle Bæk og Balle Skov. Den grønne kile i nabo-
området øst for ejendommen Bendixminde udgør et centralt strøg i 
hele Odder Vest og omfatter bl.a. ”Sct. Mariekilden” og et samlings-
punkt ved regnvandsbassinet kaldet ”Smilet” nord for stamvejen Ben-
dixminde. Her etableres en børneinstitution der også tænkes anvendt 
som fællesskabshus med fælles tiltag for hele området. Stedet skal 
være et samlingspunkt og mødested for såvel inden- som udendørs 
aktiviteter og arrangementer i området.

Højt naturindhold 
De grønne strukturer er planlagt med fokus på at øge områdets biodi-
versitet på alle niveauer og skabe forbindelser til de omgivende natur-
værdier. Højere biodiversitet understøttes blandt andet af variationer i 
struktur og mikroklima, eksempelvis lys-skygge, fugtigt-tørt, høj-lav 
bevoksning. Stor variation giver et stort udbud af levesteder og kan 
dermed understøtte et større antal af forskellige arter. Der er desuden 
fokus på at anvende hjemmehørende arter ved valg af beplantning i 
de grønne kiler. Hjemmehørende arter er bedre tilpasset det danske 
klima og vil i større grad understøtte smådyr og insekter på grund af 
fælles evolutionshistorie.

Figur 7: Vådområde i Stampemølledalen etableret i forbindelse med byggemodnin-
gen af området syd for Stampemølle Bæk.
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Klimahensyn 
Som et bidrag til områdets rekreative værdi skal regnvand håndteres i 
synlige regnvandsanlæg. Ligeledes skal den enkelte grundejer hånd-
tere afledning af regnvand på overfladen på den enkelte grund. Dvs. 
med regnbede, trug, render eller f.eks. genanvendelse til havevan-
ding, tøjvask eller toiletskyl. De private grunde kobles til det overord-
nede regnvandssystem, som består af forskellige større regnvands-
anlæg på fællesarealerne.
 

Figur 8: Oversigtskort med afvandingsveje for Strukturplan for Odder Vest.

Sideløbende med grundejerforeningen skal oprettes et antal regn-
vandslav, som skal varetage drift og vedligeholdelse af regnvandsan-
læggene i området.
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Figur 9: Regnvandsløsninger på egen grund.

Lokalplanområdet
Området indrettes med 4 delområder. 

Bebyggelsesprincipper
Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af grunde i varierende 
størrelser fra 700-1000 m².

Lokalplanområdet bebygges med en blanding af åben-lav, tæt-lav og 
etageboligbebyggelse. 

Området disponeres på en måde, så bebyggelsen tilpasses det skrå-
nende terræn, så etageboligbebyggelser (3-4 etager) placeres i den 
sydlige del af lokalplanområdet, hvor terrænet er lavest og bebyggel-
ser i 1-2 etager placeres længere oppe ad bakken.

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

Delområde 1 – Fælles, rekreative grønne arealer
Delområdet udgør de fælles, rekreative grønne arealer og omfatter 
arealer, der tilskødes og vedligeholdes af grundejerforeningen. De 
grønne arealer skal overvejende fremstå som græs- og naturarealer 
med et lavt plejeniveau ved f.eks. slåning. Et alternativ er tilsåning 
med eksempelvis blomstereng frøblandinger eller sommerfugle/bi-
frøblandinger med hjemmehørende arter. En udfordring ved dette vil 
typisk være at de blomstrende urter med tiden udkonkurreres af 
græsarter, og arealet skal derfor gentilsås med mellemrum. Det er 
muligt at etablering på en næringsfattig sandet jordbund kan forlænge 
eller endda opretholde tilstedeværelsen af de blomstrende urter.
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I området etableres forskellige former for fælles regnvandsanlæg som 
render, grøfter og vandtrapper.
I området etableres en varieret beplantning af egnskarakteristiske ar-
ter bl.a. en lavere lægivende beplantning, fælles bærlunde og enkelt-
stående træer som vist på kort nr. 5.
Mod vest, mellem ridestien og Bakkegaardsvej etableres tæt bevoks-
ning bestående af forskellige egnskarakteristiske træer og buske. Her 
muliggøres desuden etablering af jordvold baseret på udnyttelse af 
overskudsjord fra lokalplanområdet.

Delområde 2 – Åben-lav bebyggelse
Delområdet rummer ca. 44 nye parcelhusgrunde med en varierende 
grundstørrelse fra ca. 700 m² til 1.100 m². Parcellerne ligger koncen-
treret omkring 2 boligveje, Rens Mark og Krags Mark. Krags Marks er 
indrettet med interne grønne områder til fælles ophold og leg. 
Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og en max. bygningshøjde 
på 8,5 m. Bebyggelsen skal fremstå med mørke tagflader eller med 
”grønne” tage og med facader overvejende i blank, vandskuret eller 
pudset mur i farverne sort, hvid eller jordfarver.

Delområde 3 – Tæt-lav og etageboligbebyggelse
Delområdet omfatter 1 storparcel med grundstørrelse på knap 11.000 
m². Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og skal tilpasses terræ-
net. Regnvand fra bebyggelse og parkeringsarealer skal ledes til fæl-
les regnvandsanlæg. 

Bestemmelserne for området skal betragtes som rammebestemmel-
ser, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en detaljeret lokalplan for 
det enkelte område, inden området kan bebygges. Ved udarbejdelse 
af en detaljeret lokalplan vil byrådet lægge vægt på områdets udform-
ning og den arkitektoniske kvalitet i bebyggelsen.

Delområde 4 – Etageboligbebyggelser
Delområdet omfatter 2 storparceller med en grundstørrelse på i alt ca. 
29.500 m². Bebyggelsen skal tilpasses terrænet, der skråner mod 
ådalen. På den nordlige del af delområdet skal bebyggelsen opføres i 
op til 2 etager og herefter optages terrænforskellen i bebyggelsen så 
den får et volumen på 3-4 etager på den sydlige del af delområdet 
ned mod Stampmølle Bækken. Regnvand fra bebyggelse og parke-
ringsarealer skal ledes til fælles regnvandsanlæg. 

Figur 10: Princip for bebyggelse i delområde 4. 
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Bestemmelserne for området skal betragtes som rammebestemmel-
ser, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en detaljeret lokalplan for 
det enkelte område, inden området kan bebygges. Ved udarbejdelse 
af en detaljeret lokalplan vil byrådet lægge vægt på områdets udform-
ning og den arkitektoniske kvalitet i bebyggelsen.

Beplantning
Der er fastlagt en grøn struktur for lokalplanområdet. Derfor plantes 
der almindelig eg på fællesarealerne inden for delområde 1 som ka-
raktergivende, enkeltstående træer i princippet som vist på kort nr. 5. 

På fællesarealerne i de enkelte boligenklaver etableres enkeltstå-
ende, højtstammede træer som paradisæble (Malus hybr. ”Butterball” 
og Malus hybr. ”Evereste”), engriflet hvidtjørn (Crataegus monogy-
nal), seljerøn (Sorbus intermedia) og alm. eg (Quercus robur). 

Hvis man ønsker at etablere hegn omkring sin grund, skal hegn frem-
stå som levende hegn i bøg (Fagus sylvatica) eller (Fagus sylvatica 
”Atropurpurea”), avnbøg (Carpinus betulus) paradisæble (Malus sar-
gentii), navr (Acer campestre) eller kirsebærkornel (Cornus mas). Al-
ternativt kan man etablere en mere spredt beplantning ud mod de 
grønne kiler og de grønne rabatter ved boligvejene. Der må kun etab-
leres faste hegn omkring terrasser, der ligger i forbindelse med boli-
gen. 

Syd for lokalplanområdet er der anlagt regnvandsbassin med perma-
nent vandspejl. Regnvand fra lokalplanområdet afledes hertil via 
brede forbundne trug med flade anlæg. 

De brede trug, der vil være temporært våde, vil komme til at stå med 
højstauder og græsser. Såfremt der ikke udsås andre arter, vil tru-
gene komme til at stå med en vegetation bestående af arter som: 
dunhammer, lodden dueurt, lyse-siv og mose-bunke. For at skabe 
større diversitet kan der udsås blomstrende arter, evt. via en regn-
beds-frøblanding. I trugene og på trugenes kanter plantes spredte 
træer, som kan tåle at stå vådt i perioder. Dette er arter som ask, rød 
el, dun- eller vortebirk.
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Figur 11: Fugtigt trug med flade anlæg. Bevokset med dunhammer, lodden dueurt og 
lyse-siv (Skanderborg Fælled).

Området er vindeksponeret fra vest. Derfor etableres lægivende be-
plantning mod omfartsvejen Bakkegaardsvej oven på jordvolden. 
Læbeplantningen etableres som et maks. 10 m bredt bånd med en 
blanding af mindre bær-bærende buske, eksempelvis solbær, ribs og 
æblerose samt spredte højere træer. For at undgå at bevoksningen 
bliver for massiv, kan den brydes af lysåbne partier, der placeres hen-
sigtsmæssigt i forhold til vindeksponering, udsigt og færdsel. Beplant-
ningen etableres på en op til 2 m høj jordvold. 

Grønne hensyn
Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan 
optages bestemmelser i en lokalplan. Overfladevand fra områdets 
veje og tagflader skal via åbne render og grøfter bortledes til bassi-
nanlæg, der etableres med permanent vandspejl. Alternativt kan 
regnvand opsamles og genanvendes til havevanding, tøjvask eller 
toiletskyl. Fælles p-pladser skal overvejende etableres med per-
meable belægninger. 

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

Der er udlagt grønne kiler, der kan medvirke som spredningskorrido-
rer for dyr og planter. Derudover har de eksisterende nærtliggende 
naturværdier en stor værdi for de grønne strukturer i planen og for at 
biodiversiteten øges i området. De eksisterende naturværdier i nær-
området er Stampemølle Bæk ådal, Balle Skov, Balle Bæk, Hellig-
kilde og træbevoksede slugter. Der er desuden fastsat bestemmelser 
om, at arealerne skal fremstå åbne og med overvejende egnstypiske, 
danske arter. De hjemmehørende træer og buske har en større be-
tydning for fugle og insekter som fødesøgnings- og ynglelokaliteter, 
end den de ny indførte træer og buske har. Desuden har hjemmehø-
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rende arter en helt dominerende betydning for de mange sjældne 
hjemmehørende 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”. 

Af hensyn til drikkevandskvaliteten ønsker Byrådet at sikre arealet 
ved at tinglyse en servitut vedrørende forbud mod at anvende sprøjte-
gifte inden for lokalplanområdet.

Veje
Området disponeres primært med vejadgang fra stamvejen Bendix-
minde. Herfra løber fordelingsvejen Halvvejsmarken igennem områ-
det. 

Fra Halvvejsmarken tilsluttes boligvejene Brattens Mark, Krags Mark, 
Kielsmarken og Toftemarken, der forsyner de enkelte boligområder. 
Den nordvestlige boliggruppe med åben-lav bebyggelse inden for del-
område 2 vejbetjenes direkte fra stamvejen Bendixminde til bolig-
vejen Rens Mark.

Ved hver boliggruppe etableres vendepladser eller en intern cirkula-
tionsvej. Halvvejsmarken etableres med fartdæmpende foranstaltning 
ved f.eks. stikryds.

Når der foreligger et færdigt vejprojekt, skal det fremsendes til Odder 
Kommune til godkendelse. Der henvises i øvrigt til afsnittet om til-
gængelighed. 

Alle veje forbliver tilskødet Odder Kommune. 

Vejprofiler
Vejudlæggene i lokalplanområdet tænkes udformet, så deres funktion 
som henholdsvis fordelingsveje og boligveje understøttes. 
Lokalplanen ønsker især at synliggøre håndteringen af overfladevand 
i området, hvilket skal bidrage til et spændende vejforløb med varie-
rende oplevelser. Derfor etableres trug langs med boligvejene efter 
princippet vist på nedenstående skitser.

Boligvej
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Fordelingsvej

Stier
Inden for lokalplanområdet etableres et stisystem, som skal sikre 
gode forbindelser både internt i området og til de omkringliggende na-
turområder. 

Rundt i kanten af Odder Vest området forløber i dag en kombineret 
ride- gangsti. Ridestien bibeholdes som trampesti, mens gangstien 
langs stamvejen A-B etableres med fast belægning i min. 3 m bredde. 
Derudover etableres der stiforbindelser fra boligvejene til det overord-
nede stinet og enkelte interne stiforbindelser mellem de overordnede 
stier. Disse etableres med en stibredde på min. 1,5 m.

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

Ved lokalplanlægning af delområder 3 og 4 skal der fastsættes be-
stemmelser vedr. etablering af opladestationer til elbiler i fællesparke-
ring.  

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

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de grønne fællesa-
realer i delområde 1 og 2 inden for lokalplanområdet.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private 
fællesveje, interne stier og grønne fællesarealer, herunder vintervedli-
geholdelse samt opretholdelse og vedligeholdelse af beplantning 
samt vedligeholdelse af et eventuelt fællesanlæg.
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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. 

Lokalplanområdet omfatter del af kommuneplanens rammeområde 
1.B.39. Kommuneplanens rammer fastlægger bestemmelser for de 
enkelte områder. Rammeområde 1.B.39 skal anvendes til byudvikling 
med boliger og overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Lokalplanlægning for rammeområde 1.B.39 skal sikre at:
 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav, 

tæt-lav og etageboligbebyggelse med tilhørende kollektive an-
læg så som børneinstitutioner og lignende offentligt formål 
samt butikker til betjening af lokalområdet.

 Bebyggelsesprocenten er 40 for rammeområdet under ét. Be-
byggelse må opføres i op til 4 etager og bygningshøjden må 
ikke overstige 16,5 m. 

 Butikker til betjening af området må have et samlet areal på 
1.500 m². Butiksstørrelsen for den enkelte butik må maksimalt 
være 1.000 m². Åben-lav bebyggelse må ikke opføres med 
mere end 2 etager uden udnyttelig tagetage og tæt-lav bebyg-
gelse må ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig 
tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5m over terræn 
for åben-lav bebyggelse og 10,5 m for tæt-lav bebyggelse. 
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og 
lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings el-
ler et anlægs drift.

Lokalplan nr. 1143 vurderes at være i overensstemmelse med kom-
muneplanen, og det vurderes derfor ikke nødvendigt at udarbejde 
kommuneplantillæg.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Den nordvestlige del af lokalplanområdet grænser op til et stort areal, 
der i Kommuneplan 2017-2029 er udpeget som et særligt værdifuldt 
landbrugsområde. 

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

Skovrejsningsområde
Lokalplanområdet og resten af det areal, der er omfattet af Struktur-
plan for Odder Vest ligger inden for et område, der i Kommuneplan 
2017-2029 er udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. 
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Lokalplan nr. 1143 indeholder ingen krav om skovrejsning og er der-
ved i overensstemmelse med kommuneplanen.

Naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser
Inden for lokalplanområdet er der etableret et vandhul i 2017, som er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 

Lokalplanområdet grænser mod syd op til et areal, der i kommunepla-
nen er udpeget som en del af en økologisk forbindelse, bevarings-
værdigt landskab og naturbeskyttelsesområde. Naturområdet inklude-
rer Stampemølle Bæk, diverse §3 beskyttede naturtyper og nærområ-
der, der i kommuneplanrammen 1.RE.7 er udpeget som rekreativt 
område.

Det vurderes, at Lokalplan nr. 1143 er i overensstemmelse med kom-
muneplanen og ikke vil få negative konsekvenser for ovenfornævnte 
naturområde. 

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

Nabogrundene mod vest er, som størstedelen af Odder Kommune, 
udpeget til særligt værdifulde landbrugsområder. Nabogrundene mod 
øst og nord er udlagt til boligformål i kommuneplanen og er omgivet 
af rekreative naturområder.

Det forventes således ikke, at lokalplanområdet - eller dele heraf - vil 
indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktions-
virksomheder.
Lokalplan nr. 1143 forventes ikke at få betydning for
implementeringen af Planlovens bestemmelser for produktionsvirk-
somheder.

Skole- og institutionsforhold
Området ligger i Vestskolens distrikt, der består af to underafdelinger; 
afd. Vestermarken og afd. Skovbakken. Der er ca. 1,4 km i cykelaf-
stand til afd. Vestermarken og ca. 3,1 km i cykelafstand til afd. Skov-
bakken. 

Der etableres en daginstitution på området nord for forsinkelsesbassi-
net ”Smilet”, der forventes taget i brug år 2022/2023.

Herudover er der daginstitutionen Børnehuset Vennelund, der er en in-
tegreret institution, der består af 2 afdelinger; Gaia og Troldhøj. Der er 
ca. 1,6 i cykelafstand eller 3 km i bil til institutionen. 
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I forbindelse med byggemodningen påregnes der etableret forbindelse 
til de eksisterende stier til overnævnte skoler og børneinstitutioner.

Centerforhold - detailhandel
Der er ca. 3 km med bil eller 1,8 km på cykel til nærmeste dagligvare-
forretning beliggende ved Vennelundsvej. Derudover er der ca. 3,5 
km til centerområdet i Odder by, hvor der er et bredt udvalg af daglig-
vare- og udvalgsvareforretninger.

Strukturplan for Odder Vest
Der er udarbejdet en strukturplan for hele kommuneplanens ramme-
område 1.B.39 samt del af rammeområderne 1.RE7, 1.RE.8 og 
1.RE.9. Strukturplanen konkretiserer den overordnede planlægning 
og skal danne grundlag for lokalplanlægning af området. Planen byg-
ger på byrådets ønske om, at Odder nordvest skal udvikles som en 
ny bydel i forlængelse af den eksisterende by. Heri ligger et ønske 
om at skabe god tilgængelighed både til Odder midtby og til de rekre-
ative områder ved Stampemølle Bæk, Balle Bæk og Balle Skov. Med 
strukturplanen gives der mulighed for, at den fremtidige boligudbyg-
ning af Odder baseres på kvalitet og udnytter områdets eksisterende 
store og smukke landskabelige karaktertræk.

Et uddrag af strukturplanen for Odder Vest ses på Figur 11.

Figur 11: Strukturplan for Odder Vest.

Forud for nærværende Lokalplan nr. 1143 er der for den østlige del af 
området udarbejdet en Lokalplan nr. 1134 og en Lokalplan nr. 1146. 
Denne lokalplan skal derfor ses som en naturlig videreførelse af den 
nævnte lokalplanlægning. 
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Lovgivning

Planloven

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens ende-
lige vedtagelse skal hele lokalplanområdet overføres til byzone. 

Naturbeskyttelsesloven

Internationale naturbeskyttelsesområder og Natura 2000
Lokalplanområdet ligger ca. 4,7 km fra nærmeste internationale na-
turbeskyttelsesområde, der er EU-fuglebeskyttelsesområde (Natura 
2000), Kysing Fjord. 

Nærmeste Habitat- og Ramsarområde (Natura 2000) er Horsens 
Fjord og Endelave, der ligger ca. 10 km syd for lokalplanområdet.

De bebyggelser og anlæg lokalplanen muliggør vurderes ikke at med-
føre nogen påvirkning på de omtalte eller andre Natura 2000 områ-
der.

§ 3-områder - beskyttet natur 
I naturområdet omkring Stampemølle Bæk knap 100 m syd for lokal-
planområdet ligger der fersk eng, mose og vandhuller. Disse naturty-
per er jf. naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet mod tilstandsændrin-
ger, beplantning, bygninger, campingvogne eller lignende. Derudover 
er vandløbene Balle Bæk og Stampemølle Bæk syd for lokalplanom-
rådet beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

Inden for lokalplanområdet er der etableret et vandhul i 2017, som er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.  Ca. 80 meter syd for lokal-
planområdet ligger § 3-beskyttet eng, og vandhuller omkring Stamp-
mølle Bæk. 

Det vurderes, at de bygninger og anlæg, som lokalplanen muliggør, 
ikke vil være til nogen form for skade for de § 3 beskyttede naturom-
råder syd for lokalplanområdet.

Bilag IV – arter
I henhold til Habitatdirektivet, som forpligter til at sikre streng beskyt-
telse for en række dyr og planter på direktivets bilag IV, uanset om de 
forekommer i et udpeget habitatområde eller udenfor, skal der foreta-
ges en vurdering af, om projektet i sig selv eller i sammenhæng med 
andre kan skade beskyttede områder eller arter. 
Myndighederne skal sikre sig overholdelse af habitatbekendtgørel-
sens principper for at beskytte visse arter:

 Der må ikke vedtages planer m.v., der kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for de såkaldte bilag IV-
arter, i deres naturlige udbredelsesområder. 
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 Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. 

Da der er registreret løvfrø ved Stampemølle Bæk og Bendixminde, 
er der foretaget en vurdering af projektets indvirkning på løvfrø0F

1. 

Løvfrøen er i foråret 2020 hørt i alle regnvandsbassiner inden for 
rammeområde 1.B.39 og vil forekomme spredt i området. Stor 
vandsalamander er registreret i et vandhul 350 meter nordvest for lo-
kalplanområdet. 
Det store hensyn til biodiversitet og den overfladenære håndtering af 
regnvand skaber gode betingelser for padder herunder de to nævnte 
bilag IV-arter. Planlægningen vurderes at have en neutral til gunstig 
effekt på den økologiske funktionalitet af de to Bilag IV-arters yngle- 
og rasteområder.
Odder Kommune har ikke kendskab til andre registreringer af Bilag 
IV-arter i området.

Planlægning for lokalplanområdet vurderes samlet set ikke at påvirke 
Bilag IV-arter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
eller projekter.

Habitatbekendtgørelsen 
I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter er 
der i miljøvurderingen vurderet, at hverken nærmeste Natura 2000 
områder eller arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV vil 
blive påvirket af lokalplanen.

Museumsloven 
Moesgaard Museum har gennemført både en arkæologisk forunder-
søgelse og efterfølgende arkæologiske udgravninger inden for lokal-
planområdet. Museet anser det derfor ikke for nødvendigt at foretage 
yderligere arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. 
Området er således frigivet til anlægsarbejde. 

Inden for området blev der ved udgravningerne fundet ældre jernal-
derbebyggelser og en meget stor mængde keramik. Bebyggelsen da-
teres til før-romersk jernalder.

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 Mu-
seum adviseres, jf. museumslovens § 26.

Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet.

1 Notat om ”Vurdering af konsekvenser for forekomst af løvfrø" i 1.B.39. af 18.7.2017
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Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanområdet ef-
ter landbrugsloven § 6, stk. 1, nr. 1 ved den endelige vedtagelse af lo-
kalplanen. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra lan-
dinspektør i forbindelse med områdets udstykning.

Vejloven 
Nye overkørsler til lokalplanområdet kræver tilladelse efter den gæl-
dende vejlov.

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

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

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

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

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

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

cering i Odder Kommune.

En eventuel jordflytning skal anmeldes på www.jordweb.dk

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

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

Vejstøj
I forbindelse med planlægningen for byudviklingsområdet i Odder 
Vest er der udarbejdet en beregning af vejstøjen. Formålet med be-
regningen er at undersøge om den vejledende grænseværdi for vej-
støj er overholdt, eller om der er behov for støjafskærmning eller an-
den støjdæmpning.

En overslagsberegning af vejtrafikstøj viser, at grænseværdien ved 
de nærmeste boligparceller ca. 40 m fra vejmidten af Bakkegårds-
vej/Snærildvej kan beregnes til ca. 54 dB i 1,5 m over terræn. Støjni-
veauet på 2. og 3. etage ligger på mellem 52-54 dB. Grænseværdien 
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på Lden 58 dB for boliger er således ikke overskredet. Beregningen 
har indlagt en fremskrivning af trafikken på Bakkegårdsvej til 2800 bi-
ler i døgnet (ÅDT) mod de ca. 1300 biler i dag (2019). Desuden er det 
forudsat, at hastigheden skiltes til max 60 km/t. Lokalplanen reserve-
rer areal til en eventuel jordvold langs Bakkegårdsvej, der vil kunne 
nedbringe støjniveauet yderligere.

Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD).
Projektet giver mulighed for byudvikling på ubebygget areal. Arealan-
vendelsen ændres dog ikke til en særligt grundvandstruende aktivitet.

Områder med drikkevandsinteresser udpeges af staten, hvor grund-
vandet har regional betydning for den nuværende og fremtidige vand-
forsyning.

Af hensyn til drikkevandskvaliteten ønsker byrådet at sikre arealet 
ved at tinglyse en servitut vedrørende forbud mod at anvende sprøjte-
gifte inden for lokalplanområdet.

Lov om miljøvurdering
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) skal kommunen miljøvurdere 
planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter § 8 stk. 2 nr. 2 i 
”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projek-
ter” har byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil 
have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Konklusionen er, at planlægningen ikke kan medføre en så væsentlig 
miljøpåvirkning, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er be-
grundet med: 

 At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. 
 At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
 At støjgrænsen i henhold til Miljøstyrelsens vejledning i lokal-

planområdet er overholdt.
 At klima og bæredygtighed er indtænkt som en del af løsnin-

gen i en form, der gavner natur og dyreliv.  

Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, bæredyg-
tighed, 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 disse faktorer. 

De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er 
vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på 
rådhuset.
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Servitutter
Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitut-
ter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomhe-
den henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, 
kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningssel-
skaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig 
om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spil-
devandsledninger.

Klima
Der er behov for, at byer, bygninger og landskaber tilpasses et æn-
dret klima med bl.a. øgede regnmængder og en generel havvands-
stigning. Klimaet vil fremover være præget af mere ekstreme vejrsitu-
ationer som eksempelvis skybrud, storme, tørker og stormfloder.
Hvad enten det handler om øgede regnmængder eller havvandstig-
ninger, er det en betydelig udfordring for byerne, men også en mulig-
hed for på en gang at skabe bedre byer på en lang række andre pa-
rametre. 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 æn-
dringerne 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 skabe vandrender og rensningssøer ved ny byud-
vikling bliver klimatilpasning et aktiv i hverdagen. Det øger områdets
attraktivitet, og det skaber værdi for beboere i området.
Lokalplanområdet indgår i en større struktur, hvor regnvand skal afle-
des som overfladevand. Der er inden for lokalplanområdet udlagt are-
aler til opsamling af overfladevand fra befæstede arealer. Lokalpla-
nen indeholder bestemmelse om, at så meget som muligt af det be-
fæstede areal skal være permeabel. 

Der er inden for lokalplanområdet udlagt grønne områder. Grønne
områder nedbringer CO2-udledningen idet planterne optager CO2 og
omdanner den til ilt.

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

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

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

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

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

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

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

Af hensyn til grundvandsbeskyttelse ønsker byrådet at sikre arealet 
ved at tinglyse deklaration om forbud mod brug af kemiske bekæm-
pelsesmidler på kommunalt ejede arealer inden for lokalplanområdet.

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.
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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.

Teknisk forsyning

Elforsyning
Elforsyningen kan ske fra Aura energi. Der henvises i øvrigt til det li-
beraliserede el-marked.

Vandforsyning
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I 
vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Odder 
Vandværk A.m.b.a.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. 

Boliger kan tilsluttes Odder Varmeværk. 

Kloakforsyning
Lokalplanen er omfattet af tillæg nr. 2 til Odder Kommunes spilde-
vandsplan. 

Regnvand skal håndteres på overfladen, i et separat system, ved 
LAR-anlæg. Drift og vedligeholdelse af regnvandshåndteringen sikres 
ved indførelse af private regnvandslav for udpegede matrikler og ting-
lysning af forpligtelsen på hver matrikel i lavet. Der sættes krav om, at 
beboerne i lokalplanområdet skal være medlem af regnvandslavet. 
Regnvandslavet forpligtes til at forestå drift og vedligeholdelse af alle 
regnvandsgrøfter og lavninger, regnvandsanlæg så som stryg, vand-
trapper, vejafvanding etc. samt vandtilslutninger fra grunde og stor-
parcellerne inden for lavets regnvandsopland. 

Kommunen bidrager med et medlemskab i lavet, hvis der er udlagte 
offentlige veje og stier eller offentlige fælles arealer inden for lavets 
regnvandsopland. Forsinkelsesbassinerne, samt ind- og udløb i 
samme, med direkte udløb til recipienterne drives og vedligeholdes af 
spildevandsselskabet.

Brandhaner 
Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun Be-
redskabsafdelingen og vandforsyningen, der må betjene brandha-
nerne.
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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 skabe et varieret boligområde, der bygger videre på hoved-
principperne fra strukturplanen. 

 at sikre, at der integreres miljø- og klimahensyn i området.
 at sikre at regnvand håndteres inden for lokalplanområdet i 

synlige regnvandsanlæg, så det bidrager til områdets rekrea-
tive værdi. 

 At sikre udlæg af veje, stier og fælles friarealer.

2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kort nr. 1 og omfatter del af 
matr. nr. 1 h Snærild by, Odder samt alle parceller, der efter 
den 05.10.2020 udstykkes inden for lokalplanens område.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder som vist på kort nr. 3. 

2.3 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokal-
plan overføres de i punkt 2.1 nævnte matrikler til byzone. Hele 
lokalplanområdet vil herefter være i byzone.1F

2

3 Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanområdet er udlagt til boligområde til åben-lav, tæt-lav 
og etageboliger. 

Delområde 1 
3.2 Delområdet må anvendes til fælles, rekreative formål som lege 

og opholdsarealer, stier, bærlunde, beplantning o.l. Inden for 
området kan der desuden etableres forskellige former for fælles 
anlæg såsom regnvandsanlæg i form af render, grøfter, vand-
trapper, forsinkelses- og regnvandsbassiner. 

2 Matrikler, der er nævnt i pkt. 2.1 er undergivet landbrugspligt. Den del af ejendommenes 
areal, der er omfattet af lokalplanen, skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens 
regler, indtil lokalplanområdet tages i brug til det, planen bestemmer. Landbrugspligten 
ophæves inden for lokalplanområdet ved erklæring fra praktiserende landinspektør og i 
forbindelse med, at jordbrugskommissionen godkender udstykningen.



LOKALPLAN
Lokalplan nr. 1143 Boligområde ved Bendixminde i Odder Vest – 2. 
etape

32

Delområde 2
3.3 Lokalplanområdet er udlagt til boligformål i form af åben-lav bo-

ligbebyggelse til helårsbeboelse.
Der må kun opføres og indrettes/registreres én bolig pr. ejen-
dom.

Delområde 3
3.4 Lokalplanområdet er udlagt til boligformål i form af tæt-lav og/el-

ler etageboligbebyggelse til helårsbeboelse.

Delområde 4
3.5 Lokalplanområdet er udlagt til boligformål i form af etagebolig-

bebyggelse til helårsbeboelse.

Fællesbestemmelser for delområde 2, 3 og 4
3.6 Der kan på den enkelte ejendom drives liberalt erhverv som re-

visor, arkitekt, frisør og lignende sammen med den enkelte bo-
lig, når lokalplanens forudsætninger opfyldes.

Det er en forudsætning:
 at virksomheden drives af den, der bebor 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.

3.7 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet
Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tek-
niske anlæg til kvarterets forsyning - så som transformerstatio-
ner, mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Udseende 
og placering skal godkendes af Odder Kommune.

4 Udstykning

4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsel / 
sammenlægning) af matrikler. Udstykning skal i princippet ske 
som vist på kort nr. 3 med de angivne parceller. 
Grunde til fritliggende parcelhuse (åben-lav bebyggelse) må 
ikke udstykkes med en mindre størrelse end 700 m2.

4.2 Grunde til rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse (tæt-lav be-
byggelse) må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 200 
m2. 
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4.3 Grunde til etageboliger kan udstykkes i mindre storparceller un-
der hensyn til den overordnede vejstruktur jf. § 5.

5 Vej- og stiforhold

5.1 Løsninger til håndtering af regnvand fra vej- og stiarealer skal 
indarbejdes i vejtraceets udformning, så regnvandet håndteres 
synligt. 

5.2 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1143 nedlægges 
den private fællesvej på matr. nr. 1h, Snærild by, Odder.
Matr. nr. 1a, Snærild by, Odder får adgang via fordelingsvej A-
B, i princippet som vist på kort nr. 4. 

Veje

5.3 Vejadgang til området skal ske som vist på kort nr. 4.

5.4 Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed 
som vist på kort nr. 4 og med tværprofiler som vist i princippet 
under afsnittet om veje, stier og parkering i redegørelsen, side 
19. 

 Fordelingsvejen A-B udlægges i en bredde af min. 15 m 
med 6 m kørebanebredde. (Rabat skal være min. 3 m i hver 
vejside).

 Øvrige veje, boligveje udlægges i en bredde af min. 11,5 m 
med min. 5,5 m kørebanebredde.

5.5 Alle veje etableres med fast belægning. 

Der kan etableres en fartdæmpende foranstaltning på forde-
lingsvejen A-B.

Stier

5.6 Der skal udlægges areal til nye stier med en beliggenhed i prin-
cippet som vist på kort nr. 4.2F

3 Stinettet skal betjene hele det nye 
boligområde og have forbindelse til stinet i lokalplanområde 
1134. 

5.7 Den eksisterende ridesti skal fastholdes som vist på kort nr. 4.

5.8 Der udlægges areal til følgende nye stier med en beliggenhed 
som vist i princippet på kort. nr. 4.

3 Stier skal etableres med jævn fast belægning som f.eks. asfalt, flisebelægning eller 
stenmel således, at f.eks. kørestolsbrugere let kan manøvrere.
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 Hovedsti der går langs vejen A-B udlægges i en bredde 
af min. 5 m med en belægningsbredde på min. 3 m. 

 Øvrige stier udlægges i en bredde af min 3 m med en 
belægningsbredde på min 1,5 m. 

Parkering

5.9 På hver ejendom i delområde 2 skal der udlægges mindst 2 
parkeringspladser. Garager og carporte indgår i antal parke-
ringspladser.

5.10 For tæt-lav bebyggelse og etageboligbebyggelse i delområde 3 
og 4 skal der udlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig. 
Den ene p-plads kan udlægges i forbindelse med bolig/carport.
P-pladser på fælles parkeringsanlæg skal indrettes med min. 
2,5 x 5 m areal3F

4.

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

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

5.13 Fælles p-plads skal anlægges med en belægning, hvor hoved-
parten af belægningen udgør græsarmering i beton- eller natur-
sten. Fælles p-pladser skal desuden sikres en grøn karakter 
ved hjælp af beplantning (træer og hække).

Indkørsler

5.14 Indkørslen til den enkelte parcel i delområde 2 må udføres i 
maks. 6 m bredde, hvilket svarer til en dobbelt garage/carport. 
Al adgang til den enkelte ejendom skal ske via indkørslen. 
Indkørsler skal placeres mindst 0,5 m fra kabelskabe, lysmaster 
og lignende.

5.15 Der er indkørselsforbud ved enkelte ejendomme som vist på 
kort nr. 3. 

4 Vedr. etablering af handicap parkeringspladser henvises til gældende bygningsregle-
ment.
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Vendepladser

5.16 Blinde boligveje skal afsluttes med vendepladser, der dimensio-
neres, så renovationsvogne og lignende kan vende.

6 Ledningsanlæg og belysning

6.1 Belysning af færdselsarealer4F

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

6.2 Eventuel belysning af stier skal være punktbelysning med lys-
punktshøjde på maks. 1,5 m. 

7 Bebyggelsens omfang og placering

Fællesbestemmelser for delområderne 1, 2, 3 og 4

7.1 Inden for området kan der opføres de nødvendige transformer-
stationer, og lignende mindre bygninger, til områdets tekniske 
forsyning. Tekniske installationer og overdækning/skure til dyre-
hold skal tilpasses landskabet. Placering og udformning skal 
godkendes af Odder Kommune. 

Delområde 2

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte 
parcel. Der kan ved beregning af bebyggelsesprocenten ikke 
medregnes areal fra fælles grønne arealer.6 

7.2 Åben-lav bebyggelse må opføres i maks. 2 etager.

7.3 Al bebyggelse inkl. tagudhæng skal placeres med en afstand 
på min. 3 m til vejskel og med en afstand på min. 4 m til skel 
mod de fælles, rekreative friarealer i delområde 1.

7.4 Garager, carporte, drivhuse eller anden form for mindre bebyg-
gelse må ikke opføres nærmere naboskel end 1 m.

7.5 Ved boligbebyggelse i 1 etage eller 1 etage med udnyttet tage-
tage må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m over naturligt ter-
ræn eller et for grunden fastsat niveauplan. Ved anvendelse af 
trempelkonstruktion må trempelhøjden maks. være 1 m målt fra 
færdig gulvkote i loftetagen til overkant trempelrem.

5 Ikke private grunde.

6 Udregning af bebyggelsesprocenten skal ske iht. reglerne i bygningsreglementet gældende 
på det tidspunkt, hvor lokalplanen blev vedtaget.
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7.6 Ved boligbebyggelse i 2 etager må bygningshøjden ikke over-
stige 7,5 m over naturligt terræn eller et for grunden fastsat ni-
veauplan.

7.7 Ved boligbebyggelse i 1 etage eller 1 etage med udnyttet tage-
tage skal tage som hovedprincip udføres med: 

 Saddeltag med en hældning på 20° - 45°. Mindre byg-
ningsdele kan gives en taghældning på max. 3°. 

 ensidig taghældning på 6° - 25°. Mindre bygningsdele 
kan gives en taghældning på max. 3°. 

 ”fladt” tag.

Ved boligbebyggelse i 2 etager skal tage som hovedprincip 
udføres med flade tage eller med ensidig hældning.

7.8 Tage på garager, carporte og mindre bygninger skal udføres 
med samme taghældning som beboelsesbygningen eller med 
en taghældning på max. 3°, så der opnås et harmonisk hel-
hedsindtryk for bebyggelsen på den enkelte grund5F

7. Drivhuse er 
undtaget denne bestemmelse. 

7.9 Tage må ikke udføres med valm. 

Delområde 3

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for den enkelte 
storparcel. Der kan ved beregning af bebyggelsesprocenten 
ikke medregnes grønne friarealer. 

7.10 Tæt-lav- og etageboligbebyggelsen må opføres i maks. 2 eta-
ger.  

Maks 40 procent af den samlede bebyggelse i delområde 3 må 
opføres som etageboliger. 

7.11 Ny bebyggelse må kun opføres på grundlag af en ny lokalplan, 
der fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggelsens om-
fang, placering og udformning.

Delområde 4

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Der kan ved be-
regning af bebyggelsesprocenten ikke medregnes grønne fria-
realer. 

7 Der kan ikke etableres garager, carporte og mindre bygninger med rundbuede tagfor-
mer.
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7.12 Etageboligbebyggelsen skal optage terrænet i bygningsformen 
så bebyggelsen på den nordlige del af delområdet opføres i 1-2 
etager og på den sydlige del af delområdet opføres i op til 3-4 
etager. Se principskitse i redegørelsesdelen side 16.   

7.13 Ny bebyggelse må kun opføres på grundlag af en ny lokalplan, 
der fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggelsens om-
fang, placering og udformning.

8 Bebyggelsens ydre fremtræden

Fællesbestemmelser for delområde 2, 3 og 4

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, solcelleanlæg eller drivhuse.

8.2 Eventuelle solfangere og solcelleanlæg skal indbygges i bebyg-
gelsens tage eller facader, så fritstående synlige konstruktioner 
undgås eller opsættes parallelt med og tæt på taget.

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

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

8.5 Udvendige bygningssider, herunder døre, vinduesrammer, 
skodder og lignende bygningsdele må kun fremtræde i følgende 
farver:
hvid, sort eller jordfarver, der omfatter okker (gul-rød), terra de 
sienna (rød-brun), umbra (brun), engelskrød og dodenkop (lys- 
eller mørkbrun) eller disse sidste nævnte farvers blanding med 
hvid, grå eller sort. 

8.6 Der må opsættes et skilt på maks. 0,25 m² med navn og 
husnummer og evt. navn på liberalt erhverv. Derudover må der 
ikke opsættes skilte eller reklamer på ejendomme i lokalplan-
området.

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

8.8 Der må ikke opføres mobilantenner på bygninger eller konstruk-
tioner inden for lokalplanområdet.
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8.9 Odder Kommune skal søges om tilladelse til opstilling af an-
tenne beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg og lignende. 
Det er en forudsætning, at den udvendige antenne har et be-
grænset omfang på den enkelte ejendom.

Delområde 2

8.10 Udvendige bygningssider skal fremtræde som blank, vandsku-
ret eller pudset teglstensmurværk, i teglklinker eller som pud-
sede facadeplader eller pudset beton. 

Mindre end 1/3 af det samlede boligfacadeareal kan udføres i 
andet materiale, når det indgår i en samlet arkitektonisk løsning. 

Udvendige bygningssider på garager, carporte og mindre byg-
ninger skal udføres i materialer, der sammen med boligbebyg-
gelsen giver et harmonisk helhedsindtryk.

8.11 Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lign. skal 
dækkes med tegl, betontagsten, skifer, eternitskifer, for patine-
ret eller sortmalet zink, listepapdækning eller vegetation (grønt 
tag). Kviste kan udføres med for patineret eller sortmalet zink, 
kobber, træ, facadeplader og glas. Drivhuse og udestuer er 
undtaget denne bestemmelse og kan opføres i glas.

8.12 Tage med listepapdækning skal være sorte eller grå. Ved brug 
af tegl, betontagsten, skifer eller eternitskifer kan farverne 
blåsort også anvendes. Der skal anvendes tagpap, når tag-
hældningen er op til 3°.

Delområde 3 og 4

8.13 Ny bebyggelse må kun opføres på grundlag af en supplerende 
lokalplan, der fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggel-
sens omfang, placering og udformning.

Skiltning og reklame 

8.14 Der må ikke opstilles eller anvendes flagstænger til reklameflag 
inden for lokalplanens område eller andre genstande til brug for 
reklamering.

9 Ubebyggede arealer 

9.1 De grønne fællesarealer må ikke udstykkes til bebyggelse. Der 
kan etableres opholds- og legearealer som vist på kort nr. 4.

9.2 Beplantning af områdets fælles opholds- og friarealer og be-
plantning langs vej- og stiarealer skal ske efter en samlet be-
plantningsplan, som vist i princippet på kort nr. 5. 
Den etablerede beplantning skal opretholdes og vedligeholdes.
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9.3 I områderne kan der etableres nærlegepladser og opholdsarea-
ler - i princippet som vist på kort nr. 4.6F

8

9.4 I de enkelte delområder etableres beplantning i form af paradi-
sæble (Malus hybr. ”Butterball” og Malus hybr. ”Evereste”), en-
griflet hvidtjørn (Crataegus monogynal) og seljerøn (Sorbus in-
termedia) som vist i princippet på kort nr. 5. 

9.5 Regnvand skal håndteres lokalt (LAR). 
Vejvand og vand fra grundene håndteres i grøfter, tørbassiner 
og regnbede, med afledning til regnvandsbassin. 

Der kan på den enkelte grund etableres regnvandsanlæg til ha-
vevanding, tøjvask og toiletskyl m.v. af klima- og ressource-
mæssige hensyn.

9.6 Inden for delområde 1 skal der etableres forskellige former for 
fælles regnvandsanlæg som render, grøfter, trug og vandtrap-
per, i princippet som vist på kort nr. 5 og 6, der alle afleder til 
regnvandsbassinet og inden for Lokalplan nr. 1134's område.

9.7 Hegn i skel skal fremstå som levende hegn i bøg (Fagus sylva-
tica) eller (Fagus sylvatica ”Atropurpurea”), avnbøg (Carpinus 
betulus) paradisæble (Malus sargentii), Navr (Acer campestre) 
eller kirsebærkornel. Alternativt kan der etableres en mere åben 
beplantning f.eks. ud mod de grønne kiler og de grønne rabat-
ter ved boligvejene. 
Der må kun etableres faste hegn omkring terrasser, der er etab-
leret i tilknytning til boligen.

9.8 Der må kun foretages terrænreguleringer på +/- (0,5) m i forhold 
til det eksisterende byggemodnede terræn. Terrænreguleringer 
må anlægges i maks. 1:2 og må ikke foretages nærmere end 1 
m fra skel.7F

9 Terrænreguleringer på mere end maks. 1:2 må kun 
foretages med Odder Kommunes tilladelse. 

9.9 Der skal etableres en lægivende beplantning mod Bakkegårds-
vej/Snærildvej som f.eks. solbær, ribs og æblerose samt 
spredte høje træer. I forbindelse med den lægivende beplant-
ning kan der etableres en jordvold på op til 2 m højde, i princip-
pet som vist på kort nr. 5.

8 Forinden etablering af legeplads skal grundejer eller bruger indhente byggetilladelse iht. 
reglerne i bygningsreglementet. 
Forinden etablering af anlæg eller beplantning ved §3 sø skal grundejer eller bruger ind-
hente tilladelse fra Miljø. 
9 Ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggeri skal ansøgningen vedlægges 
situationsplaner. Situationsplanerne skal vise de eksisterende og de fremtidige terrænko-
ter på de enkelte grunde samt de relevante koter på byggeriet. Ligeledes skal vises kote 
på vej ved overkørsel.
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10 Grundejerforening

10.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samt-
lige grundejere af parceller i lokalplanens område. Grundejerfor-
eningen varetager de fælles grundejerinteresser i lokalplanom-
rådet.
I områder med tæt-lav bebyggelse skal der, såfremt området 
ikke udmatrikuleres selvstændigt, oprettes en beboerforening. 
Beboerforeningen repræsenterer delområdet i grundejerforenin-
gen i henhold til grundejerforeningens vedtægter.

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

10.3 Fordelingsveje, boligveje samt stier udskilles matrikulært og tils-
kødes vederlagsfrit Odder Kommune. Grundejerforeningen er 
pligtig til vederlagsfrit at tage skøde på de grønne fællesarealer 
inden for lokalplanområdet.

10.4 Inden for området skal grundejerforeningen forestå drift og ved-
ligeholdelse af beplantning, private fællesveje-, stier og fælles 
friarealer og fællesanlæg, herunder vintervedligeholdelse. Det 
enkelte delområde skal vedligeholde egne veje efter gældende 
lov om private fællesveje.

10.5 Grundejerforeningerne er berettiget til ved opkrævning hos 
medlemmerne eller ved optagelse af lån at fremskaffe de øko-
nomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og admini-
strationen af foreningens opgaver samt til at opkræve fornøden 
sikkerhed herfor.

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

10.7 Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet optage medlem-
mer fra de tilgrænsende områder.

11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

 de i § 5 nævnte veje og parkeringspladser er etableret, 
 de i § 9 nævnte grønne fællesarealer er etableret8F

10,
 tilslutning til offentlig spildevandsafledning har fundet sted.

10 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.
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12 Servitutter

12.1 Der ophæves ingen dokumenter for lokalplanens område.

13 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger

Lov om Planlægning § 18

13.1 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.9F

11

13.2 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.

13.3 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.

13.4 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.

11 En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, 
træder bestemmelserne i kraft. 
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14 Vedtagelsespåtegning

I henhold til Planlovens § 24 vedtages forslag til lokalplan nr. 
1143 Boligområde ved Bendixminde i Odder Vest til fremlæg-
gelse i offentlig høring af byrådet den 5. oktober 2020.

På byrådets vegne

Offentlig høring
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den. 
20. oktober 2020 til den 15. december 2020.

Byrådet har d. 25. januar 2021 vedtaget lokalplanen endeligt i 
henhold til planlovens § 27.

På byrådets vegne

                        

Offentliggørelse
Byrådets vedtagelse af lokalplan nr. 1143 bekendtgøres offent-
ligt d. 24. februar 2021.
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Kortbilag

Kort nr. 1
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Kort nr. 2
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Kort nr. 3
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Kort nr. 4
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Kort nr. 5
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Kort nr. 6
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