
Foroffentlig høring for boligprojekt ved Rosensgade 22-34 og 
Aaparkeringen i Odder 

Centerområdet mellem randbebyggelsen på Rosensgade 22-34 og Aaparkeringen er 
omfattet af kommuneplanramme 1.C.10, der bestemmer, at bygninger må opføres med 
3,5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 16 m. Bebyggelsesprocenten er 115 for 
hele kommuneplanrammen, der også omfatter den resterende del af karréen frem til 
Nygade/Raupachsgade 

Se kommuneplanramme 1.C.10 her 

Etageboliger i punkthusform mod Aaparkeringen 

Det foreslås at bebygge området bag ved den eksisterende randbebyggelse mod Rosensgade.  

Det ansøgte boligprojekt består af 5 nye punkthuse i 3-5 etager mod Aaparkeringen. Bebyggelsen skal 
trappe nedad mod øst og vest for at tilpasse sig den omgivende bebyggelse. Boligprojektet vil betyde, at 
bebyggelsesprocenten muligvis skal øges fra 115 til ca. 150. 

Tilkørsel og parkering 

Der etableres en intern fordelingsvej mellem eksisterende og nye bebyggelse, der sikrer privat og 
servicerende tilkørsel. Bebyggelsen foreslås desuden udført med parkering i konstruktion, dvs. under 
bebyggelsen med indkørsel fra Aaparkeringen. 

Bygningshøjde 

Bebyggelsen foreslås indrettet med ca. 50 boliger, og der skal etableres parkering i konstruktion under 
punkthusene. Da bygningshøjde beregnes ud fra eksisterende naturligt terræn, vil en fremtidig maksimal 
bygningshøjde inklusiv parkeringsetage kunne komme op på 23 m for de 3 bygninger i 5 etager. 

Grøn struktur og stiforbindelser 

Det forudsættes, at projektet i de kommende faser skal konkretiseres mere i forhold til beplantning og 
opholdskvaliteter. Men de overordnede forhold er som følger: 

 Projektområdets grønne områder skal være åbne og tilgængelige for offentligheden. 
 Mod øst, bag Rosensgade 22, kan der etableres et legeområde. 
 På grund af afgravningen langs områdets nordlige kant, hvor der skal etableres parkering i konstruktion, er 

det ikke muligt at bevare eksisterende træer. Derfor skal det ved lokalplanlægning stilles krav om 
genplantning med flere nye træer i området, og at alle træer skal have en vis størrelse ved etablering. 

 Midt i bebyggelsen foreslås der etableret en landskabstrappe, som sikrer en oplevelsesrig forbindelse fra 
boligernes nye terræn til Aaparkeringen og det rekreative område ved Odder å. 

 En ”historisk passage” udført i brosten eller lignende fastholdes og videreføres som stiforbindelse fra 
portåbningen ved Rosensgade 34 til den interne fordelingsvej. 

Bevaringsværdig bebyggelse  

Områdets bebyggelse er SAVE-vurderet i 2018.  



 Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt 
værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. 

 Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og 
håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. 

 Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og 
ombygninger trækker ned i karakteren. 

 Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk 
betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de 
har mistet deres oprindelighed 

Bebyggelse mod Rosensgade har følgende SAVE-værdier: 

 Rosensgade 22: 3 (for bygning fra 1956). 
 Rosensgade 24: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1909), 2 (for mellembygning fra 1929) og 2 (for baghus 

fra 1929). 
 Rosensgade 26: 4 (for bygning mod Rosensgade fra 1906) 
 Rosensgade 28: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1870), 2 (for mellembygning fra 1923) og 2 (for baghus 

fra 1918). Baghus i 2 etager fra 1918 ønskes nedrevet. Odder Museum har ikke haft særlige bemærkninger 
vedr. til denne bygning (se bilag 2). 

 Rosensgade 30: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1919) 
 Rosensgade 32: 5 (for bygning mod Rosensgade fra 1900) 
 Rosensgade 34: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1881) Garagebygning er vurderet uden 

bevaringsværdi. 

Nedrivning af baghuse 

For at kunne realisere den nye punkthusbebyggelse er det dog nødvendigt at nedrive en række baghuse. 

Odder Museum har deltaget i en byvandring sammen med KAARK og CCGreen i april 2022 og efterfølgende 
vurderet baghusenes kulturhistoriske værdi. Museet konkluderer, at det væsentligste at bevare er den gamle 
snedkeribygning ved Lund Møbler, Rosensgade 24. Denne bygning bliver også bevaret ifølge den 
fremsendte forslag. Museet har desuden set på den gamle garagebygning ved Rosensgade 34, hvor 
portpassagen er. Den gamle garagebygning vurderes dog at være væsentligt ombygget, og besidder derfor 
ikke længere en høj kulturhistorisk værdi. Garagebygningen forudsættes nedrevet for at realisere ny 
bebyggelse. 

Projektudviklerne ønsker at etablere en bebyggelse, der er moderne i udformningen og udført i blank 
teglmur, så materialeudtrykket er beslægtet med randbebyggelsen ved Rosensgade.  

Projektområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 3. Byplanvedtægten blev vedtaget i 1968 og 
vurderes ikke at være tidsvarende i forhold til udviklingen i Odder by. Såfremt projektet videreføres skal der 
udarbejdes en ny lokalplan. Da boligprojektet ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1 C 
10 afholdes der en foroffentlig høring. 

Hvad er en foroffentlighedsfase 

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning 
om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens § 23c 
indkaldes idéer og forslag med henblik på det, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige. 

6 ugers fremlæggelse 

I dette tilfælde vurderes ændringen at være væsentlig, hvorfor der gennemføres en foroffentlighedsfase efter 
planlovens § 23c på 6 uger. 



Din mulighed 

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 29.12.2022. 

 plan@odder.dk eller 
 Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder 
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OVERSIGT
Projektområdet ligger mellem Rosensgade 
og Åparkeringen - en unik blanding af by og 
naturskønt område ved gennemløbet af 
Odder Å. 



ÅPARKERINGEN
ROSENSGADE 22-34, 8300 Odder
Situationsplan - mål 1_500
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ÅPARKERINGEN
ROSENSGADE 22-34, 8300 Odder
Situationsplan - mål 1_500

D_10.06.2020
Skitseprojekt - KAARK

PROJEKTOMRÅDE - MATRIKLER 73E, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S
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ÅPARKERINGEN
ROSENSGADE 22-34, 8300 Odder
Nedrives - mål 1_500

D_13.06.2022
Skitseprojekt - KAARK Nedrives

NEDRIVNINGSPLAN_MÅL 1:500 



NEDRIVNING
Enkelte eksisterende baghuse nedrives. 
På følgende sider vises registrering af baghusene 
og gårdmiljøerne mod Åparkeringen. 

ILLUSTRATION - NEDRIVNING 
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PROJEKTOMRÅDE
Projektområdet omfatter ca. 3.600 m2 

ILLUSTRATION - PROJEKTOMRÅDE 

PROJEKTOMRÅDE 
CA. 3600 M2



NY BEBYGGELSE
Vinklede punkthuse fra 3 etager 
+ udnyttelig tagetage op til 5 
etager + udnyttelig tagetage. 

ILLUSTRATION - NY BEBYGGELSE
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NY BEBYGGELSE
PLAN 1:500 

Vinklede punkthuse fra 3 etager 
+ udnyttelig tagetage op til 5 
etager + udnyttelig tagetage. 
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AAPARKERINGEN 
ROSENSGADE 22-34, 8300 Odder
Arealoversigt - mål 1_500

D_13.10.2022
Skitseprojekt - KAARK
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ÅPARKERINGEN
ROSENSGADE 22-34, 8300 Odder
Arealopgørelse - mål 1_500

D_13.10.2022
Skitseprojekt - KAARK
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Eksisterende stiforbindelser
Fremtidige gangforbindelser
Matrikelgrænse

Åparkeringen

Rosensgade

Gennemgangsforbindelse 
til gågaden 

Odder Museum

Folkeparken 

KONTEKST 
Forbindelser til nærområdet fra 
bebyggelsen 



OPSTALT NV
1:400

Centralhotellet

17000

3000 5000

PARKERING I KONSTRUKTION LANDSKABSTRAPPE

OPSTALT 
Princip for ny bebyggelse 
set fra Åpakeringen 



CENTRALHOTELLET - ROSENSGADE 18
4 ETAGER + UDNYTTET TAGETAGE

5 ETAGER + UDNYTTET TAGETAGE

NEDTRAPNING MOD CENTRALHOTELLET 
Illustration af bygningsvolumener 
i projektforslaget og 
Centralhotellet

ILLUSTRATION - NY BEBYGGELSE & CENTRALHOTELLET SET FRA NØRREGADE 

JYSKE BANK - ROSENSGADE 22



3 ETAGER + UDNYTTET TAGETAGE5 ETAGER INKL. PARKERINGSETAGE + UDNYTTET TAGETAGE

NEDTRAPNING MOD OMRÅDE FOR LOKALPLAN 1152
Illustration af projektforslaget i det vestlige hjørne. 
Projektforslaget vist med 3 etager + udnyttet 
tagetage og 5 etager inkl. parkeringsetage + 
udnyttet tagetage. 

ILLUSTRATION - NY BEBYGGELSE SET FRA NØRREGADE
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ÅPARKERINGEN PARKERING I KONSTRUKTION
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ODDER Å
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Sigtelinje fra Rosensgade
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Principsnit for ny bebyggelse med 
parkeringen i konstruktionen  
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BILAG 2
Referat efter byvandring med Moesgaard museum.
Side 1

Odder, den 04.04.2022 
REFERAT // BYVANDRING MED MOESGAARD MUSEUM VED ÅPARKERINGEN I 
ODDER.

Deltagere – 
Klaus Markmann – Museumsinspektør & afdelingsleder Moesgaard Museum 
Eva Schmidt – Museumsinspektør & arkivansvarlig Moesgaard Museum 
Kenneth Arboe – Arkitekt hos KAARK ApS (Kenneth Arboe Arkitektur) 

Referat: 
Byvandringen foregik fra bunden af Åparkeringen ved Jyske Bank (Punkt A) til port gennemgangen til Rosensgade 
ved Thaifoodhome (Punkt B) Projektfeltet er markeret med gult. Se venligst illustration herunder.  

Luftfoto illustration af KAARK 



Arkitekt Kenneth Arboe fra det lokale arkitektfirma KAARK ApS fortalte på byvandringen om det skitserede boligprojekt 
der er skabt i samarbejde med et lokalt ingeniørfirma CCGREEN. Planen er, sammen med ejerne af de forskellige 
matrikler langs gågaden og Å-parkeringen (matrikel 3n, 3o, 3p, 3q, 3r og 3s), at udvikle nye boliger i op til 5 etager. 
Boligerne skal have karakter af baghus med gavlmotiver og der skal være mellemrum og luft imellem husene. 

Håndtegnet illustration tegnet af KAARK

Klaus & Eva fra Moesgaard Museum havde et par kommentarer at knytte til at par af baghusene som måske kunne 
havde en historisk betydning for Odder. Det blev aftalt at de ville kigge nærmere ind i området og vende retur om der 
eventuelt var nogle af baghusene der var bevaringsværdige. Umiddelbart var der ikke nogen af særlig betydning. 

BILAG 2
Referat efter byvandring med Moesgaard museum.
Side 2



Fremdrift:
- Moesgaard Museum vender retur omkring bevaringsværdige bygninger. 
- KAARK / CCGREEN - Vi vil nu gå til kommunen igen og fortsætte dialog om lokalplansprocessen 
- Landinspektør – skal tilknyttes og opmåle arealet så vi har et præcist materiale at tegne videre ud fra. KAARK indhenter 
priser ved 2 landinspektører (AAKJÆR & SEJR Landinspektører). 

- KAARK & CCGREEN holder projektgruppen (matrikelejere) orienteret når der er yderligere fremdrift i projektet. 

Med Venlig Hilsen 
Kenneth Arboe  
KAARK ApS 

BILAG 2
Referat efter byvandring med Moesgaard museum.
Side 3



BILAG 2
Udtalelse fra Moesgaard museum.

Hej Kenneth 

Her er Odder Museums vurderinger efter gåturen ved Åparkeringen. Museet har forholdt sig til, om der er 
kulturhistoriske værdier, der går tabt. Vi har ikke nærmere forholdt os til selve projektet, fx hvad angår nye 
bygningers højde. 

Som vi allerede snakkede om på turen, ser museet en bevaringsværdi i baghuset til Lund Møbler, 
Rosensgade 24. Det gælder den gamle snedkeribygning, ikke den en-etages bygning foran. Og som vi 
forstår projektet, bliver den også bevaret. 
De næste baghuse langs Åparkeringen ser museet ikke en bevaringsværdi i, de er meget ombyggede. 
Den sidste baggårdsbygning, vi så på turen, var Rosensgade 34. Med det omkringliggende baggårdsmiljø og 
porten til Rosensgade har den en vis værdi, men efter vores mindre undersøgelser efterfølgende er den 
meget ombygget og besidder ikke længere en kulturhistorisk værdi. 

Venlig hilsen Klaus og Eva 

Eva Schmidt. Museumsinspektør. 
Odder Museum og Odder Lokalhistoriske Arkiv 
Moesgaard Museum. Afdeling Odder Museum. 
Rosensgade 84, 8300 Odder. 
Tlf.: 86 54 01 75.  
Mail:  es@moesgaardmuseum.dk 
Arbejdsmobil: 23 44 70 42  
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