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Lokalplan nr. 3040 for et sommerhusområde ved Rude Havvej

er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med I. Lykke Kristen-
sen AS

Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos:

Odder Kommune
Team Plan
Rådhusgade 3
8300 Odder

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

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

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

I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyg-
gelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier 
og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. 
Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes un-
der hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmel-
se 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 
eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen.

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

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

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

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

Høring
Forslag til lokalplan nr. 3040 er offentligt fremlagt i perioden fra den 2. 
februar 2023 til den 30. marts 2023.

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

Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget sendes til 
som mail til plan@odder.dk Plan, eller sendes til Team Plan, Råd-
husgade 3, 8300 Odder, så det er Odder Kommune i hænde senest 
den 30. marts 2023.

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

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

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

Lokalplanens baggrund

Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udstykke 3 
sommerhusgrunde. 

Lokalplanen har til formål at planlægge for et nyt sommerhus område 
ved Rude Strand på ca. 5800m2. Lokalplanområdet (på nær vejarea-
let) er udpeget som sommerhusområde i Kommuneplan 2021-2033 – 
rammeområde 3.S.8. 

Sommerhusområdet tager udgangspunkt i Landsdirektiv vedrørende 
udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen fra 
2019, hvori der blev udlagt arealer til nye sommerhusområder, her-
under området ved Rude Strand. 

Lokalplanen har til formål at sikre, at bebyggelsen tilpasses området 
således at områdets naturkarakter i videst muligt omfang bevares.  
Der vil desuden være fokus på en øget biodiversitet i sommerhusom-
rådet herunder bevaring af eksisterende beplantning og natur.

Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid signatur

Områdets beliggenhed og zonestatus
Området omfatter et areal på ca. 5800m2. og ligger i den nordvestlige 
del af Rude Strand. Arealet afgrænses mod nord af eksisterende 
helårsboliger Rude Havvej og mod øst af en fredsskov. Syd og syd-
vest for arealet har Odder Civile Hundeførerforening arealer til hunde-
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træning og et klubhus. Sydøst for arealet ligger et større eksisterende 
sommerhusområde.

Lokalplanområdet omfatter del af matr. nr. 14t, Rude by, Saksild.

Området er i dag beliggende i landzone og delområde 1 overføres til 
sommerhusområde ved vedtagelse af lokalplanen. Delområde 2 skal 
forblive i landzone. 

Hundeførerforeningens faciliteter på naboareal.

Lokalplanarealet set fra syd.

Eksisterende forhold
Området henligger i dag som udyrket landbrugsland med græs, vildt-
voksende træer og krat med bl.a. eg, rødgran og røn.

Der er adgang til lokalplanområdet via eksisterende vej fra Rude 
Havvej. 
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Tilkørselsvej fra Rude Havvej, set mod syd.

I den nordvestlige del af lokalplanområdet ligger et § 3-beskyttet 
overdrev.

Lokalplanområdet er beliggende lige bag den eksisterende bebyggel-
se ved Rude Havvej, hvor der også er en eksisterende trampesti der 
føre hen til fredsskoven. Trampestien benyttes af beboerne i området.  

Eksisterende trampesti bag randbebyggelse langs Rude Havvej.

Lokalplanens indhold

Formål og områdets anvendelse
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt 
sommerhusområde bestående af 3 sommerhusgrunde, samt en sti-
forbindelse, der skal forbinde de omkringliggende rekreative arealer 
øst for lokalplanområdet.
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Lokalplanen har endvidere til formål at sikre, at adgang til fredskov og 
eksisterende stier i området opretholdes.

Planens hovedtræk
Lokalplan nr. 3040 er udarbejdet for at kunne udnytte området til 
sommerhusområde og omfatter rammeområde 3.S.8 i Kommuneplan 
2021-2033. 
Når sommerhusområdet er fuldt udbygget, vil det indeholde 3 som-
merhuse.

Lokalplanområdet
Området inddeles i 2 delområder som vist på kortbilag 3.

Bebyggelsesprincipper
Adgang til sommerhusområdet sker via den eksisterende vej fra Rude 
Havvej. Med nærværende lokalplan, udlægges der en sti for at give 
adgang for gående til og fra sommerhusområdet – og sikre forbindel-
se til den eksisterende trampesti i det eksisterende sommerhusområ-
de. 

Delområde 1 anvendes til 3 sommerhus parceller.
Områdets bebyggelse skal indpasses i det eksisterende sommerhus-
område. Derfor indeholder lokalplanen bebyggelsesregulerende be-
stemmelser om, at:

• Ny bebyggelse må opføres i maks.1 etage
• Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15 for den enkelte 

ejendom, der fastsætte dog en øvre grænse på maks. 185 m2 
til sommerhusbeboelse.

• Min. grundstørrelse er 1300 m2. 
• Facadehøjden må være maks. 5 meter fra eksisterende ter-

ræn til tagryg.
• Der må udstykkes 3 grunde i lokalplanområdet.
• Bevaringsværdige træer skal opretholdes.
• Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 skal bevares 

og friholdes for bebyggelse.
• Der skal udlægges stier, der forbinder de omliggende rekrea-

tive arealer i den østlige del af området.

For at sikre, at bebyggelsen indpasses i det eksisterende sommerhu-
sområde og i den omgivende natur, er der indsat bestemmelse om at 
facader skal udføres i træ eller strå.
 
Delområde 2 udgør den eksisterende vejadgang til området. 

Beplantning
Beplantning inden for lokalplanområdet skal overvejende bestå af 
egnskarakteristiske, hjemmehørende arter.
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Inden for lokalplanområdet er der 3 karakteristiske træer, som er ud-
peget som bevaringsværdige som skal opret- og vedligeholdes, se 
kortbilag 3. 

Registrerede §3 arealer skal bevares som naturområde.

Der er forbud mod at plante rynket rose (rosa rogusa eller hybenro-
se), 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.

Bevaringsværdigt egetræ markeret ”A”, se kortbilag 3 
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Bevaringsværdigt egetræ markeret ”B”, se kortbilag 3  

Bevaringsværdigt egetræ markeret ”C”, se kortbilag 3
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Den eksisterende veletablerede, rigt blomstrende og afskær-
mende randbevoksning mod syd med bl.a. slåen og rønnetræ-
er, skal om muligt bevares. Beskæring, udtynding og indplant-
ning er tilladt af hensyn til ensartethed over hele skellinjen.

Grønne hensyn
Der er i planen indbygget en række grønne hensyn.
Regnvand skal håndteres lokalt, og skal nedsives på den enkelte 
grund. Overfladevand fra områdets tagflader kan opsamles og an-
vendes som genbrug til f.eks. toiletskyl, tøjvask og havevanding. Der 
gives mulighed for at etablere solcelleanlæg på tagene.

Der gives mulighed for at etablere vegetative, grønne tage på som-
merhuse samt på garage/carport/udhus. ”Grønne tage” virker kølende 
om sommeren og holder på varmen om vinteren. Taget kan optage 
regn- og smeltevand, og kan dermed aflaste nedsivningsanlægget. Et 
grønt tag kan desuden 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 Kommunalbestyrelsen opfordrer til brug 
af miljøvenlige materialer i bebyggelsen jævnfør afsnit om bæredygtig 
udvikling under ”Forhold til anden planlægning”.

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

Grønne strukturer har stor rekreativ værdi og betydning for at øge 
biodiversiteten i et område. Egnskarakteristiske hjemmehørende træ-
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er og buske har en stor betydning for fugle og insekter som fødesøg-
nings- og ynglelokaliteter. Desuden har hjemmehørende arter en helt 
dominerende betydning for de mange sjældne hjemmehørende fugle, 
insekter og svampe. Hjemmehørende arter er bedre tilpasset det 
danske klima og vil i større grad understøtte smådyr og insekter på 
grund af en fælles evolutionshistorie.

Beplantning inden for lokalplanområdet skal overvejende bestå af 
egnskarakteristiske, hjemmehørende arter. Derudover har de eksiste-
rende naturværdier, som bevaringsværdige træer og § 3 natur en stor 
værdi for de grønne strukturer i planen og for, at biodiversiteten bibe-
holdes og øges i området.

Veje
Vejadgang til området skal ske via den eksisterende vej fra Rude 
Havvej, som det fremgår af kortbilag 3.

Den private fællesvej udlægges med et vejudlæg på 7,5 m, hvor kø-
rebanearealet etableres med et 5,5 m bredt grusbefæstet køreareal, 
og der etableres 1 m bred græsrabat på begge sider.

Vejudlæggene i lokalplanområdet udformes, så deres funktion som 
boligvej understøttes. Vejprofilerne udføres med fald mod sider, så de 
kan afvandes og befæstes med stabilgrus.

Stier
Inden for lokalplanområdet udlægges arealer til sti og trampesti, som 
skal være med til at sikre at adgang til fredsskoven og eksisterende 
stier i området opretholdes og dertil forbinde de omkringliggende re-
kreative arealer.

Stier udlægges i 1,5 m bredde og befæstes med grus eller anden 
permeabel belægning.

Parkering
Der skal udlægges 2 p-pladser pr. sommerhus. Parkeringspladserne 
etableres på egen grund. En af parkeringspladserne 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 vejarealer og stia-
realer, som vist på kortbilag 3.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af den priva-
te veje og de interne stier, herunder vintervedligeholdelse samt op-
retholdelse og vedligeholdelse af beplantning samt vedligeholdelse af 
et eventuelt fællesanlæg.
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Forhold til anden planlægning

Landsplandirektiv
Vedtagelsen af Landsplandirektivet 2019 vedrørende udlæg og om-
placering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

I Odder Kommune blev udlagt et område på ca. 0,6 ha ved Rude 
Strand til sommerhusformål. Arealet skulle give plads til op til 3.

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

Ifølge kommuneplanen gælder følgende rammer i lokalplanlægningen 
for delområde 1 i området:

• At området fastlægges til sommerhusformål,
• at bebyggelsesprocenten for det enkelte jordstykke ikke over-

stiger 15 %,
• at bebyggelsen højst må opføres i 1 etage og at bygningshøj-

den ikke må overstige 5 m,
• at ingen grund må udstykkes mindre end 800 m². 
• at der kan planlægges for 3 sommerhusgrunde inden for om-

rådet,
• at der inden for området er en del eksisterende beplantning. 

Ved planlægning af området skal det sikres, at de bevarings-
værdige træer opretholdes.

• Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 skal bevares 
og friholdes for bebyggelse,

• Der skal udlægges stier, der forbinder de omliggende rekrea-
tive arealer i den østlige del af området.

Lokalplanens delområde 1 er i dag omfattet af kommuneplanramme 
3.S.8. Lokalplan nr. 3040 er i overensstemmelse med Kommuneplan 
2021-2033.

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

En lokalplan kan også indeholde bestemmelser om, at regnvand skal 
afledes på overfladen - LAR. Regnvand afledt på overfladen giver 
større muligheder for at etablere grønne områder, der ikke kun er 
beregnet til ”grønne græsplæner” og skaber variation i udbuddet af 
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levesteder. Der vil være en højere grad af biodiversitet i render og 
grøfter i form af forskellig flora og med tiden også forskellig fauna. 

En højere grad af biodiversitet kommer også med tiden ved udførelse 
af en naturvenlig pleje. Vi kan i lokalplanerne bestemme, at der skal 
tinglyses en plejeplan for de grønne områder.

Vi kan også tænke biodiversitet ind i projekter. F.eks. klimaprojekter 
og projekter, der handler om ”grønne og blå strøg”. Når et projekt 
”favner” mange områder inden for emner som natur, rekreativ udnyt-
telse osv. giver projektet ofte en merværdi ud over f.eks. kun at gavne 
biodiversiteten. Derved vil der komme mere fokus på biodiversiteten.

I denne lokalplan er biodiversitet indtænkt ved at beplantning overve-
jende skal bestå af egnskarakteristiske, hjemmehørende arter. Deru-
dover har de eksisterende naturværdier, som beskyttede bevarings-
værdige træer og §3 området en stor værdi for at biodiversiteten bi-
beholdes og øges i området.

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

Udpegningen til skovrejsning er ikke til hindre for at etablere nye be-
byggelse i området. Udpegning til skovrejsning vil blive justeret ved 
næste kommuneplanrevision.

Lovgivning

Planloven

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vil overgå til sommer-
husområde ved lokalplanens endelige vedtagelse med undtagelse af 
delområde 2, der skal forblive 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 be-
grundes. Desuden skal redegørelsen omfatte andre forhold, der er 
væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.
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Lokalplanarealet set mod syd.

Lokalplanarealet set mod nord.

Landskabsbeskrivelse
Landskabet i sommerhusområdet ved Rude Havvej kan karakterise-
res som et fladt og relativt jævnt terræn der ligger mellem kote 14,00 
og 16,50 (DVR90). Området er i dag afgrænset mod nord af eksiste-
rende helårsboliger ved Rude Havvej og mod øst af en fredsskov. 
Syd og sydvest for arealet har Odder Civile Hundeførerforening area-
ler til hundetræning og et klubhus. Sydøst for er et større eksisteren-
de sommerhusområde. 
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Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid signatur.

Indvirkning på kystlandskabet
Lokalplanområde indgår og grænser op til et allerede eksisterende og 
næsten fuldt udbygget sommerhusområde. Med lokalplanen lægges 
der op til en bygningshøjde på maks. 5 m.
Det vurderes, at den ønskede bebyggelse ikke ændrer på den visuel-
le påvirkning af kysten.

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.
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 arbejdsløshedsfor-

sikring,
• en modtager af fleksydelse i henholdt il lov om fleksydelse og



LOKALPLAN
Lokalplan nr. 3040 for et sommerhusområde ved Rude Havvej

19

• en person på 60 år og modtager pension eller efterløn.

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

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grund-
lovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod 
fuldstændig erstatning.
Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være 
opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være 
lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af eksprop-
riationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den 
konkrete situation.

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

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

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

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

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

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

• Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Lokalplanområdet ligger ikke inden for internationalt naturbeskyttede 
områder. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 59, Kysing Fjord, 
som ligger ca. 1,4 km nordvest for lokalplanområdet. Natura 2000-
området består udelukkende af Fuglebeskyttelsesområde nr. F30. 
Sangsvane udgør alene udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelses-
området. Det vurderes, at en realisering af lokalplanen ikke vil have 
en negativ effekt på arten, som er på udpegningsgrundlaget for nær-
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meste Natura 2000-område, pga. lokalplanområdets karakter og af-
standen hertil.

Bilag IV-arter
Der er ikke registreret Bilag IV-arter inden for eller i nærheden af lo-
kalplanområdet. 

Det vurderes ikke at planlægningen vil ødelægge eller beskadige
yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.

Naturbeskyttelsesloven

§3-områder - beskyttet natur 
I lokalplanområdet er registreret et område, der er beskyttet mod til-
standsændringer, beplantning, bygninger, campingvogne eller lignen-
de, jf. naturbeskyttelsesloven §3 (§3-områder).

Konkret er der tale om et overdrevsområde i lokalplanområdets nord-
vestlige hjørne, se kortbilag 2.

Der etableres en beskyttelseszone på 3 meter fra det beskyttede na-
tur til bebyggelse, se kortbilag 3. 

Museumsloven 
Der er ingen registreringer af væsentlige fortidsminder inden for pro-
jektarealet. Da der er tale om et begrænset område, anser Moes-
gaard Museum det ikke for nødvendigt at foretage yderligere arkæo-
logiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. 

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materi-
ale op i forbindelse med evt. kommende arbejde, f.eks. en grav, der 
kan ligge helt isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal Moesgaard 
Museum underrettes. Museet vil da inden for 2 uger foretage de nød-
vendige undersøgelser. Udgifterne til en evt. udgravning dækkes af 
Slots- og Kulturstyrelsen (jf. Museumsloven § 27 stk. 5:2)

Skovloven
Arealerne som grænser op til lokalplanområdet, er pålagt fredskovs-
pligt i henhold til skovloven §§ 3 og 8, se kortbilag 2.

Miljøministeriet ved Miljøstyrelsen kan dispensere fra bestemmelser-
ne, jf. skovloven § 38.

Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet.

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

Vejloven 
Der etableres ikke nye overkørsler til offentlig vej, idet eksisterende 
vej anvendes som adgang til lokalplanområdet.

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

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

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

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

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

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

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

cering i Odder Kommune.

En eventuel jordflytning skal anmeldes på www.jordweb.dk

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

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

Lokalplanens område er udlagt til sommerhusområde, hvor der
derfor kan forekomme mange forskelligartede aktiviteter. Området er
desuden beliggende bag eksisterende sommerhusområde, fredskov 
og randbebyggelse langs Rude Havvej. 

Virksomhedsstøj
Der findes ingen produktionsvirksomheder i nærheden af lokalplan-
området.
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På naboejendommen findes Hundeførerforeningens træningsareal 
hvorfra der må forventes hundeglam i perioder.

Vejstøj
Lokalplanområdet ligger tilbagetrukket fra Rude Havvej bag randbe-
byggelsen langs Rude Havvej.
Der er fortaget en analyse af trafikmængden for en del af stræknin-
gen på Rude Havvej ved adgangsvejen til lokalplanområdet. Analy-
sen indsamlede data om antal af trafikanter og deres gennemsnitlige 
km/t pr. dag på Kystvejen strækningen. På den baggrund vurderes 
vejstøj fra Rude Havvej ikke at påvirke lokalplanområdet.

Lov om miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(LBK nr. 1976 af 27/10/2021), § 8, stk. 2, nr. 2 er der
gennemført en miljøscreening af den aktuelle planlægning for at af-
klare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolknin-
gen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimati-
ske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det ind-
byrdes 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.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, Lokalplan nr. 3040
kun muliggør anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og ikke
kan medføre en væsentlig ændret påvirkning af miljøet.

Servitutter
Der er udarbejdet servitutredegørelse hvoraf det fremgår, at der ikke 
foreligger servitutter på lokalplanområdet, som er uforenelige med 
lokalplanforslaget.

Inde for lokalplanen er tinglyst en servitut der vedr. 15.10.2019-
1011254611, der omhandler en kloakledning, der er delvist beliggen-
de på matr.nr. 14t. Rude By, Saksild. Kloakledningen vil skulle 
respekteres ved bebyggelse af den nord-vestlige grund, da deklara-
tionsbæltet omkring ledningen i følge tinglysningsridset berører en 
mindre del af matriklen.

Inde for lokalplanen er tinglyst en servitut der vedr. 15.12.1931-
918406-64, der omhandler en vejret langs sydskellet af daværende 
matr.nr. 3e til daværende matr.nr. 3c. Der er ikke indført en vejbredde 
i deklarationen.
Tinglysningen omfatter et vejforløb fra Rude Havvej mod vest langs 
sydskellet af det nuværende matr.nr. 14b, på tværs af nuværende 



LOKALPLAN
Lokalplan nr. 3040 for et sommerhusområde ved Rude Havvej

23

matr.nr. matr.nr. 2bn, videre langs sydskellet af det nuværende ma-
tr.nr. 14t og videre i østlig retning langs sydskellet af nuværende ma-
tr.nr. 3bf.
Vejlretten skal respekteres i forbindelse med en kommende lokalplan.

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 kommende beboere i området.

Lokalplanarealet er beliggende mellem kote 14,00 og 16,50. Der er 
ingen registreret områder inden for lokalplanområdet, der i Kommu-
neplan 2021-2033 er udlagt med risiko for oversvømmelse.
Der ligger ingen vandløb i nærheden af lokalplanområdet som vil bli-
ve påvirket af planerne for området. Risiko for oversvømmelser fra 
havet eller vandløb vurderes derfor ikke at være til stede.

Terrænregulering
Terrænreguleringer må foretages med maks. +/- 0,5 m i forhold til 
naturligt terræn.

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

Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som 
supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv 
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solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Så-
vel 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.

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

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

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

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

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

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

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

Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at 
ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på 
de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i byg-
ninger 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 liberalise-
rede el-marked.

Vandforsyning
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I 
vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under I/S Odder 
Vandværks forsyningsområde (Odder Forsyningsselskab)

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

Kommunalbestyrelsen opfordrer til at individuelle og vedvarende 
energikilder udnyttes.

Kloakforsyning
Lokalplanområdet forudsættes optaget i Odder Kommunes spilde-
vandsplan. I denne plan forudsættes området spildevandskloakeret, 
hvor spildevandet føres til Odder spildevandsanlæg og regnvandet 
håndteres og nedsives via LAR. 



LOKALPLAN
Lokalplan nr. 3040 for et sommerhusområde ved Rude Havvej

26

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
• at muliggøre opførelse af 3 sommerhuse
• at sikre udlæg af veje og stier

2 Lokalplanens område og zonestatus
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ma-

tr. 14 t Rude by, Saksild.

2.2 Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder, som vist på kortbi-
lag 3.

2.3 Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den 
vedtagne lokalplan overføres delområde 1 til sommerhusområ-
de, delområde 2 forbliver i landzone1.

3 Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdets delområde 1 er udlagt til sommerhusområ-

de, hvoraf delområde 2 forbliver i landzone. Sommerhusområ-
det må kun anvendes i den udstrækning som gældende lovgiv-
ning anviser.

Delområde 1
3.2 Der må kun opføres og indrettes én selvstændig sommerhus-

bebyggelse på hver sommerhusgrund. I tilknytning til sommer-
husbebyggelsen kan der etableres en fritliggende gara-
ge/carport. Det er herudover muligt at opføre et anneks eller 
udhus o.lign., så længe dette ikke har karakter af selvstændigt 
sommerhus.

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

3.4 Der må ikke drives nogen form for erhverv, handel eller lignen-
de i området.

1 Matrikler, der er nævnt i pkt. 2.1 er undergivet landbrugspligt. Den del af ejendommenes 
areal, der er omfattet af lokalplanen, skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens 
regler, indtil lokalplanområdet tages i brug til det, som planen bestemmer. 
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Delområde 2
3.5 Området er i landzone og skal forblive i landzone ved lokalpla-

nens vedtagelse. Området anvendes til vejareal og vejadgang 
til sommerhusområdet. 

4 Udstykning
4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsel / 

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

4.2 Ingen grund må udstykkes med mindre areal end 1300 m2. 

5 Vej- og stiforhold

Veje 
5.1 Vejadgang til området skal ske fra eksisterende private vej fra 

Rude Havvej, som vist på kortbilag 3.

5.2 Der udlægges areal til ny vej med beliggenhed som vist på 
kortbilag 3. 

• Boligvej A-A, udlægges i en bredde på min. 7, 5 m med 5,5 
m kørebanebredde

5.3 Vejen etableres med belægning som grus. 

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

som vist på kortbilag 3.2 Stinettet skal betjene det nye sommer-
husområde og have forbindelse til de eksisterende sommerhu-
sområder. 

5.5 Stierne a-a og b-b udlægges i en bredde af min. 1,5 m. Stierne 
anlægges med en belægningsbredde på min. 1,3 m, jf. kortbilag 
3.

5.6 Stierne skal etableres med jævn og fast befæstelse som sten-
mel eller slotsgrus således, at f.eks. kørestolsbrugere let kan 
manøvrere.  

Parkering 
5.7 På hver ejendom i lokalplanområdet skal der udlægges mindst 

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

2 Stier skal etableres med jævn fast belægning. Ud over asfalt og flisebelægning kan der 
evt. anvendes materialer med egenskaber som slotsgrus eller stenmel således, at f. eks. 
kørestolsbrugere let kan manøvrere.
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5.8 Parkering af campingvogn, uindregistrerede køretøjer, skurvog-
ne og større både over 14 fod =4,25 m, (kajakker er undtaget 
fra længde bestemmelsen) må ikke finde sted inden for lokal-
planområdet. Desuden må der ikke indrettes lastvogns- og 
busparkering samt parkering for lignende større erhvervskøre-
tøjer over 3.500 kg inden for lokalplanområdet.

5.9 I perioden fra 1. april – 30. sept. Tillades at have en camping-
vogn parkeret i maks. 2 uge på den enkelte ejendom. 

Overkørsler
5.10 Overkørslen til den enkelte parcel i lokalplanområdet må udfø-

res i maks. 6 m bredde, og skal ske fra boligvejen. 

6 Ledningsanlæg og belysning
6.1 Alle ledninger skal udføres som jordkabler.

6.2 Stier og boligvejen inden for lokalplanområdet må ikke belyses. 

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

7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke over-

stige 15%.  Fælles friarealer må ikke indgå i beregningen af be-
byggelsesprocenten.

Der kan dog uanset ikke udføres mere end maks. 185 m2 bo-
ligareal + 50 m2 sekundært byggeri. Annekser og udestuer ind-
går i boligarealet. Sekundært byggeri omfatter carporte, gara-
ger, drivhuse, udhuse, overdækkede terrasser o.lign. 

7.2 Sommerhusbebyggelsen skal opføres inden for de på kortbilag 
3 angivne byggefelter.

Bebyggelsen må højest opføres i 1 etage uden udnyttet tageta-
ge. 

7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m målt fra terræn3. Mindst 
en facade må maks. være 3,0 m fra terræn til facadens skæring 
med yderkant tag. 

8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 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 

3 Skorstene er undtagen denne bestemmelse om højde
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som murede/pudsede flader (maks. 1/5 af det samlede faca-
deareal). 
Udvendige bygningssider, herunder døre, vinduesrammer, 
skodder og lignende bygningsdele må kun – ud over 
olie/ubehandlet træ – fremtræde i hvidt, sort eller okker, terra de 
sienna, umbra, engelskrød og dodenkop eller disse sidstnævnte 
farvers blanding med sort.

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

8.2 Tagdækning skal være i mørkegrå eller sorte farver i form af 
skifer, eternitskifer, zink, alu, tagpap, tagsten eller udføres som 
stråtage eller levende grønne tage som sedum. Hvis facader 
fremstår i træ, kan facadematerialet ligeledes anvendes som 
tagbeklædning.

Tage skal udføres med hældning på 5-30 grader4.

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

Der må ikke anvendes blanke reflekterende materialer som gla-
serede tagsten eller lignende. Denne bestemmelse gælder dog 
ikke solfangere og solcelleanlæg.

8.3 Der kan indbygges glaspartier, vinduer, anlæg til indvinding af 
solenergi og aftræk for ventilation og lignende i tagfladerne i 
overensstemmelse med § 8.4.

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

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

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

9 Ubebyggede arealer 
9.1 Hegn i skel skal være levende løvfældende hegn af arter som 

naturligt passer i området og bestå af egnstypiske sorter, som 
’Sargents æble’ (Malus sargentii), Slåen (Prunus spinosa), alm. 
Røn (Sorbus aucuparia), Skovæble (Malus sylvestris), Tørste-
træ (Frangula alnus).

Hegn langs vej og stier skal plantes min. 0,3 m inde på egen 
grund. 

4 Stråtage er undtaget bestemmelsen om taghældning
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Hegn mod Hundeførerforeningens grund syd for lokalplanområ-
det kan suppleres med trådhegn i maksimalt 1,2 m’s højde.

9.2 Inden for lokalplanområdet er udpeget 3 bevaringsværdige ege-
træer, som vist på kortbilag 3. 

De 3 egetræer skal bevares og må kun fældes hvis kommunen 
vurderer, at sygdom, ælde eller stormskader betyder, at der el-
lers kan opstå fare for områdets brugere eller bebyggelser. Så-
fremt de bevaringsværdige træer beskæres skal beskæringen 
være skånsom og sikre at træet fortsat er levedygtigt. 

9.3 Ved lokalplanområdets afgrænsning mod syd findes en eksiste-
rende randbevoksning med større rønnetræer. Randbeplant-
ning skal i videst muligt omfang bevares.

9.4 I den vestlige del af lokalplanområdet er et §3 registreret natu-
rareal, som vist på kortbilag 2 og 3. Dette areal skal bevares og 
må ikke bebygges eller opdyrkes i forbindelse med haveanlæg. 

Der er udlagt en beskyttelseszone på 3 meter fra det beskytte-
de natur til kommende bebyggelse, som vist på kortbilag 3. 

9.5 Raftehegn, faste hegn o.l. må kun etableres omkring sommer-
husets terrasse i tilknytning til sommerhusbebyggelsen i maks. 
1,5 m højde. Der må ikke etableres murede hegn.

9.6 Der må foretages terrænreguleringer på maks. +/- 0,5 m i for-
hold til det naturlige terræn. Terrænreguleringer må anlægges i 
maks. 1:2 og må ikke foretages nærmere end 1,0 m fra skel.4 

10 Støjforhold
10.1 Hele området er udlagt til sommerhusområde, hvilket er støjføl-

som anvendelse. Det skal sikres, at Miljøstyrelsens til enhver tid 
gældende grænseværdier for det udendørs støjniveau i lokal-
planområdet overholdes. 

11 Grundejerforening
11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samt-

lige grundejere af parceller i lokalplanens område. Grundejer-
foreningen varetager de fælles grundejerinteresser i lokalplan-
området.

11.2 Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at tage skøde på 
private fællesveje og stier, når veje, stier og grønne arealer er 
anlagt inden for lokalplanområdet.

4 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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11.3 Inden for området skal grundejerforeningen forestå drift og ved-
ligeholdelse af beplantning, private fællesveje-, stier og fælles 
friarealer, fællesanlæg, herunder vintervedligeholdelse, og led-
ninger og anlæg til håndtering af regnvand.

11.4 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.

11.6 Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lo-
kalplanens bestemmelser.

11.7 Grundejerforeningen skal efter krav fra Kommunalbestyrelsen 
optage medlemmer fra de tilgrænsende områder.

12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i pkt. 5 nævnte stier 

og vej er etableret.5
 

13 Servitutter
13.1 Følgende dokumenter skal ophæves for lokalplanens område:

• Dokument om færdselsret langs sydskel af matr. nr. 
14t tinglyst 15.12.1931 på matr. nr. 3e Rude By, Sak-
sild Sogn.

14 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger

Lov om Planlægning § 18

14.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentlig-
gørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokal-
planen, ifølge § 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebyg-
ges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen.6

14.2 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.

14.3 Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens be-
stemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principper-
ne i planen.

5 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 
anlæg og færdiggørelse af ovennævnte anlæg og arealer inden for en rimelig tid.
6 En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, 
træder bestemmelserne i kraft. 
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Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.4 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 eksprop-
riationen 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. 
3040 for et nyt sommerhusområde ved Rude Havvej den 
31.01.2023 til fremlæggelse i offentlig høring.
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