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Lokalplanens indhold 
 
Eksisterende forhold og beskrivelse af området 
Lokalplanen omfatter et areal på godt 4,4 ha. beliggende nord for Otto Møllersgade / Søbyvej i 
Gylling. Arealet afgrænses mod nord og øst af åbne marker, mod syd af den eksisterende boligbe-
byggelse langs Otto Møllersgade / Søbyvej og mod vest af et boligområde, som er fastlagt i lokal-
plan nr. 6001.  
 
Arealet består af del af matr. nr. 24a og del af matr. nr. 23a begge Gylling By, Gylling. Hele om-
rådet ejes af Odder Kommune. Arealerne anvendes i dag til jordbrugsformål og er beliggende i 
landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. 
 
Planens baggrund og formål  
Lokalplanen er udarbejdet ud fra Byrådets ønske om at kunne imødekomme den efterspørgsel, der 
er på åben lave parceller i Gylling. Denne lokalplan er 1. udbygning af et større område til byud-
vikling nordøst for Gylling by. Lokalplanen skal desuden sikre hensyntagen til områdets placering 
i den kystnære zone, samt at indpasning af bebyggelse, veje, beplantning mv. sker med respekt for 
nabobebyggelser og områdets landskabsmæssige kvaliteter.  
 
Planens hovedtræk 
Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder jævnfør kort nr. 3, der begge omfatter bebyggelser 
med åben lave boliger. I delområde 1 udlægges en grøn kile af parklignende karakter med interne 
stiforbindelser og opholds- og legepladser. Den grønne kile udgør samtidig hovedstiforbindelsen 
fra Søbyvej til det eksisterende stisystem, der fører til dagligvarebutikken vest for bebyggelsen. 
 

 
 
Kommende placering af stiforbindelse fra lokalplanområdet til Søbyvej 
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Trafikalt tænkes lokalplanområdet betjent fra Otto Møllersgade / Søbyvej med en ny fordelings-
vej, der senere også skal trafikbetjene de kommende byudviklingsområder. En mindre del af del-
område 1 betjenes af en boligvej, der kobles direkte på Otto Møllersgade.  
 
Delområde I – åben/lav bebyggelse murværk eller med pudset facade. 
Delområdet ligger i den vestlige del af lokalplanområdet og kan rumme ca. 18 nye parcelhusgrun-
de med en størrelse på 850-1270 m². Parcellerne ligger koncentreret omkring to nye boligveje, der 
begge er formet omkring et grønt fællesareal, der kan benyttes til  nære lege- og opholdsarealer 
samt til fælles gæsteparkering. De to boligveje adskilles af et grønt fællesareal. Der etableres des-
uden et mindre grønt område mod vest til regnvandsbassin. For at opnå en sammenhæng i området 
og til de tilstødende nabobebyggelser skal bebyggelsen fremstå med facader i teglstensmurværk 
eller med pudsede facader i jordfarver. Der må ikke opføres bebyggelse med ”fladt” tag. Bebyg-
gelse må opføres i max. 1 etage med udnyttet tagetage og højden må ikke overstige 8,5 m over 
terræn. Der er desuden, som vist på kort nr. 3, udlagt en respektafstand til de syd for liggende na-
bobebyggelser. 
 

 
 
Kig  mod vest nedover delområde 1 
  
Delområde II – åben/lav bebyggelse i træ 
Delområdet ligger i den østlige del af lokalplanområdet og kan rumme ca. 5 nye parcelhusgrunde 
med en størrelse på 1140-1400 m². Parcellerne er placeret omkring én ny boligvej med et grønt 
fællesareal, der kan benyttes til nære lege- og opholdsarealer samt til fælles gæsteparkering. På 
den sydlige del af delområdet etableres et grønt område med regnvandsbassin, der derved også får 
en landskabelig og rekreativ funktion. 
Bebyggelsen må opføres i max. 1 etage med udnyttet tagetage og højden må ikke overstige 8,5 m. 
Bebyggelsen skal fremstå med facader af træbeklædning i jordfarver. Vandret træbeklædning skal 
udføres på klink eller som fer og not. Der må ikke opføres bjælkehuse eller bebyggelse med bjæl-
kelignende konstruktioner. 
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Delområde II set fra Søbyvej 
 
Fælles grønne arealer 
Arealet mellem de 2 boligveje i delområde 1 samt arealet langs den offentlige sti, som vist på kort 
nr. 4, udlægges til grønne fællesarealer for hele bebyggelsen. Området tænkes anlagt i græs med 
grupper af højtstammede træer, som beskrevet under afsnit om beplantning. Der kan i tilknytning 
til det viste stisystem etableres en større lege- og opholdsplads, som vist på kort nr. 3. 
 
Beplantning 
Som vist på kort nr. 3 og kort nr. 4 er der fastlagt en grøn struktur for lokalplanområdet. Centralt 
på hver boligvej plantes et karaktergivende solitært træ som f.eks. rødeg (Quercus rubra) eller alm. 
eg, (Quercus robur). Det grønne fællesareal beplantes med grupper af højtstammede fyldblomstret 
fuglekirsebær (Prunus avium, ”Plena” og Prunus padus ”Select”). Langs fordelingsvejen plantes 
grupper af vintereg (Quercus petraea). Såfremt der etableres hegn i skel, skal hegnet udføres som 
levende hegn i form af bøg. En ensartet hegnsbeplantning vil danne en harmonisk grænse mod 
boligvejene og de fælles grønne arealer. Hegnsbeplantningen kan dog brydes af åbne haver med 
en beplantning af spredt karakter. For delområde II gælder at hegnsbeplantning mod nord og øst 
skal etableres som surbærbuske for at give karakter af markhegn mod det åbne land. (Se kort nr. 
3). 
 
Udstykning 
Udstykning indenfor lokalplanens område skal ske med udgangspunkt i den retningsgivende ud-
stykningsplan vist på kort nr. 4, der angiver, hvordan området tænkes opdelt. Parcelhusgrunde kan 
udstykkes fra 800 – 1400 m². 
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Grundejerforening 
Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af parceller, der 
udstykkes efter den 1. juni 2007, dog således at ejendomme langs Otto Møllersgade / Søbyvej, der 
delvist er beliggende indenfor lokalplanområdet, ikke skal medtages i grundejerforeningen. 
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de grønne fællesarealer, som vist på kort nr. 4 - 
ejerforhold. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, interne 
stier og grønne fællesarealer herunder snerydning samt opretholdelse og vedligeholdelse af be-
plantningen. 
 
Veje og stier 
Adgangen til den østlige del af området samt de efterfølgende etaper der tænkes udlagt til byud-
vikling, sker via en ny overkørsel fra Søbyvej. Herfra føres en ny offentlig fordelingsvej gennem 
området hvortil der kobles 2 nye boligveje. Adgang til den vestlige del af lokalplanområdet sker 
via en ny overkørsel fra Otto Møllersgade. Alle veje i området kan udformes som stillevej f.eks. 
med indsnævringer, forsætninger eller belægningsskift.  
Fordelingsvejen udlægges som en offentlig vej og boligvejene udlægges som private fællesveje. 
Alle veje skal tilskødes Odder Kommune. 
 
Lokalplanområdet betjenes desuden af en offentlig sti samt enkelte private fælles stier. Den offent-
lige sti skal tilskødes Odder Kommune.  
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Lokalplanens forhold til anden planlægning 
 
Landbrugsloven 
Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet, del matr. nr. af 23a og del af matr. nr. 24a Gylling By, 
Gylling. Landbrugspligten forudsættes ophævet på matriklerne efter bestemmelser i landbrugslovens  
§ 6 stk. 1, nr. 1. Ophævelsen sker i forbindelse med udstykning af området. 
 
Planloven - Zonestatus 
Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres lo-
kalplanområdet til byzone.  
 
Planloven - Kystnærhedszone 
Med godt 650 indbyggere er Gylling kommunens 4. største by. I byen findes kommuneskole 0-6 klasse, 
efterskole med idrætshal, børneinstitution og dagligvareforretning.  
 
I kommuneplanen er Gylling udpeget til lokalcenterby. Det skal derfor sikres, at der fortsat er mulighed 
for en bolig- og befolkningstilvækst. Gylling er beliggende ca. 1200 meter fra kystlinien. Da byen er 
skjult bag beplantning og spredt gårdbebyggelse er den vanskelig at se fra kysten. 
 
Der er i lokalplanen taget hensyn til områdets beliggenhed i kystnærhedszonen. Derfor må der ikke 
anvendes glaserede tagmaterialer eller anden form for reflekterende materialer. Det nye område vil 
ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i Gylling. Den visuelle påvirkning af omgivelserne 
vil således fremstå som en naturlig byudvidelse og derved være begrænset. 
.  

 
Billede fra kysten mod Gylling. 
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Lov om forurenet jord 
Der er i den ny jordforureningslov indført krav om sikring af de øverste jordlag. Før opførsel af en ny 
bolig skal at ejer eller bruger sikre, at de øverste 50 cm. jordlag af det ubebyggede areal ikke er forure-
net. Alternativt at der er etableret en varig, fast belægning.  
 
Miljøbeskyttelsesloven - støjhensyn 
Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende 
støjniveau i støjfølsomme områder, jf. grænseværdier anført i Miljøstyrelsens vejledninger. Støjføl-
somme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsa-
realer.  
 
Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje må ikke overstige 55 dB(A). For lokalplanområdet skal 
det sikres at den støj, der påføres området, ikke overstiger 55 dB(A). 
 
Den forventede trafik på Otto Møllersgade, Søbyvej og de øvrige planlagte veje i området skønnes ikke 
at være et sådant omfang, at det er nødvendigt at etablere støjdæmpende foranstaltninger. Der er ikke 
støjende virksomheder i nærheden af lokalplanområdet. 
 
Museumsloven 
Moesgård Museum har foretaget en større arkæologisk forundersøgelse af området, hvor byggemod-
ningen ønskes udført, med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er 
omfattet af Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave 
og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng hvori disse spor er anbragt 
(jævnfør Museumslovens § 27 stk. 1). 
 
Der blev i det sydvestlige hjørne af området påtruffet spor efter bygninger fra romersk jernalder (1. til 
5. århundrede e.kr.), men Moesgård Museum anser det dog ikke for nødvendigt at foretage yderligere 
arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet. 
 
Skulle der alligevel mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i forbindelse med 
kommende gravearbejde, f.eks. en grav, der kan ligge helt isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal 
Moesgård Museum underettes, og museet vil inden for 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. 
Udgifterne til en evt. udgravning dækkes af Kulturarvstyrelsen (Museumsloven § 27, stk. 5:2). 
 
Indledende miljøvurderingscreening 
Ved en indledende miljøvurderingscreening af lokalplan nr. 6006 har Byrådet vurderet, at det ikke er 
sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Efter lov om miljøvurdering af planer 
og programmer (L147, §3) er der ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr. 6006.  
 
Miljøet forstås som: Den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, 
jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og de-
res omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse 
faktorer. 
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De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet fremgår af screeningen, 
der kan ses i sagen ved forespørgsel til Planteamet, Teknisk Afdeling, Odder Kommune. 
 
Kommuneplanen 
Lokalplanområdet er stort set beliggende indenfor rammeområde 6.B.2 til boligformål og rammeområ-
de 6.E.1 til erhvervsformål. Se kortet nedenfor. 
 

 
 
Da området fremover udelukkende skal anvendes til boligformål, og der med lokalplanområdet sker en 
mindre justering i forhold til kommuneplanens rammer, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantil-
læg nr 53 til kommuneplan 1994-2006. Forslag til kommuneplantillæg udgør bilag E. 
 
Lokalplanlægning for området skal sikre: 
 
a. 
At områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. børnein-
stitutioner. 
 
b. 
At bebyggelsesprocenten ved åben-lav byggeri ikke overstiger 25 og ved tæt-lav byggeri ikke oversti-
ger 35. 
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c.  
At bebyggelsen ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage, og at bygningshøjden ikke 
overstiger 8,5 m. over terræn. 
 
d. 
at områdets grænse mod det åbne land udformes som hegn af karakter som egnens markhegn. 
 
e.  
at området ved lokalplanlægning overføres til byzone. 
  
Regnvandsbassin 
Der er i lokalplanområdet reserveret areal til etablering af regnvandsbassiner. Pga. nitratfølsomt vand-
indvindingsområde skal regnvandsbassinerne udføres med membran. Bassinets geometriske udform-
ning tilpasses omgivelserne med hensyn til højdekurver og skel. 
 
Skole- og institutionsforhold 
Gylling Skole ligger midt i Gylling. I skolens umiddelbare nærhed ligger Gylling Børnehus. Der vil 
være den nødvendige kapacitet både på skolen og i børnehaven til at kunne dække det behov, der opstår 
i forbindelse med den nye boligudbygning.  
 
Kollektiv trafik 
Fra Gylling er der regionale busforbindelser til Odder, Ørting og Hundslund. Desuden er der i lokalom-
rådet skolebusser til Gylling Skole og til Parkvejens Skole i Odder.  
 
Varmeplan 
Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Al udbygning af Gylling by skal tilsluttes 
Gylling Ørting Falling Kraftvarmeværk. Der er forbud mod etablering af el-varme.  
 
Opmærksomheden henledes dog på, at der er indsat et nyt stk. 4, i Planlovens § 19. Herefter skal Byrå-
det dispensere fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingel-
se for ibrugtagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavernergihus. 
 
Spildevandsplan 
Området er omfattet af spildevandsplanen for Odder Kommune. I denne forudsættes området kloakeret 
med separat system, der tilsluttes offentlige kloak. 
 
Vandforsyningsplan 
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan og medtaget i forsyningsområdet for 
Gylling Vandværk. 
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Bæredygtig udvikling 
Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved at for-
mindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil herigennem 
gerne inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. 
 
Bygninger kan placeres og udformes, så solvarmen udnyttes som supplement til opvarmning uden brug 
af komplicerede anlæg. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel 
inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som 
har et lavt energiforbrug.  
 
Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for den 
miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde 
bygninger har generel betydning for sundhedstilstanden. 
 
Mange former for foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og deres omgivelser som et led i en bæ-
redygtig udvikling. Teknisk Afdeling har udarbejdet en vejledning om ”Boliger og byøkologi - idéer og 
vejledning”: I vejledningen informeres om en række af de grundlæggende miljøvenlige muligheder, 
som bygherren opfordres til at medtage i byggeri af sin bolig. 
 
Der gives også konkrete anvisninger, om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, 
el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen udleveres til alle interesserede ved 
henvendelse til Teknisk Afdeling. 
 
De fleste borgere er med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen 
imidlertid nogle vigtige skridt i retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. 
 
Med denne lokalplan udlægges en stor del af området til grønne fællesarealer med mulighed for for-
skellige udendørs aktiviteter og formål. 
 
Tilgængelighed 
Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og er-
hvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt at sikre, at gældende regler bliver overholdt, så 
der fortsat sker en tilgang af nyt tilgængeligt byggeri og tilgængelige anlæg. Bygherre og rådgivere er 
forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte 
projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. 
 
Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brand-
sikkerhed. Det vil sige at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. 
Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. 
ved at benytte Dansk Standard 3028 ”Tilgængelighed for alle” eller Dansk Standard 105 ”Udearealer 
for alle” eller Vejdirektoratet ”Færdselsarealer for alle”. 
 
Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen medborgere udelukkes fra at 
kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder ude på de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gæl-



 B 
 

Bilag Lokalplan nr. 6006  
 
der inde i bygninger mellem etager, rum og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt 
ud af bygninger igen, flugtveje. 
 
Tilgængelighedskravene skal f.eks. overholdes ved opførelse og indretning af boliger, herunder enfami-
liehuse, fælleshuse, helseklinikker, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller. restaurationer, 
caféer, kontor- og administrationsbygninger, andre erhvervslokaler som værksteder, butikker m.fl. 
 
Kemiske bekæmpelsesmidler 
Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyningerne og 
grundvandet. En del af lokalplanområdet ( se kort nr. 2 ) er beliggende i nitratfølsomt vandindvin-
dingsområde. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse vil Byrådet tinglyse deklaration om forbud mod 
brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokalplanområdet. Kopi af deklarationen indgår 
som bilag C i lokalplanen. 
 
Teknisk forsyning (Pligtige) 
Elforsyning: Elforsyning kan ske fra Østjysk Energi Erhverv A/S. Der henvises i øvrigt 

til det liberaliserede el-marked. 
 
Vandforsyning: Gylling Vandværk. 
 
Varmeforsyning:  Gylling Ørting Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. 
 
Kloakforsyning:  Skal ske i henhold til gældende regler for afledning af spildevand inden for 

spildevandsplanens område efter aftale med Driftsafdelingen, Teknisk Afde-
ling. 

 
Regnvand:  Afledes separat gennem offentligt system
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DEKLARATION 
 

OM 
 

FORBUD MOD BRUG AF KEMISKE BEKÆMPELSESMIDLER 
 
 

 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 6006 har Byrådet besluttet, at parceller udstykket 
fra del matr. nr. 23a og del af 24a Gylling By, Gylling skal være sprøjtefrit område. Det gælder 
også alle parceller, der efter den 04.06.2007 udstykkes/ sammenlægges/ arealoverføres fra nævn-
te ejendomme.   
 
Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyninger-
ne og grundvandet. 
 
Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen bestemmes det herved, at det er forbudt at bruge kemiske 
bekæmpelsesmidler på udearealer inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er sammenfal-
dende med det viste deklarationsområde på vedlagte kortskitse  
 
Deklarationen tinglyses på Odder Kommunes ejendomme med prioritet efter de tinglyste byrder, 
deklarationer og pantehæftelser. 
 
Påtaleberettiget er Odder Kommune. 
 
Odder Kommune den xx.xx.2007. 
 
 
 
 
                                            Niels-Ulrik Bugge 
                                                borgmester            /              Jesper Hjort 
                                                                                            kommunaldirektør 
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Lokalplanens bestemmelser 
 
Lokalplan nr. 6006 for et område til boligformål beliggende nord for Otto Møllers-
gade / Søbyvej i Gylling. 
 
 I henhold til lov om planlægning lovbekendtgørelse nr. 813 af 21.6.2007 med senere ændringer 
- fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 nævnte område. 
 
 
1. Lokalplanens formål 
 
         Lokalplanens formål er: 
 
At sikre områdets anvendelse til boligformål som åben lav bebyggelse. 
 
At sikre udlæg af veje, stier, fælles friarealer. 
 
At fastlægge vejadgangen til området. 
 
At overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. 
 
At sikre at der oprettes en grundejerforening i området. 
 
At tilskynde til at der opføres ressourcebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden 

for energi- og miljø og tilgængelighed (se redegørelsens afsnit om Bæredygtig udvikling). 
 
 
2. Områdets afgrænsning og zonestatus 
 
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 23a, 

og del af matr. nr. 24a begge Gylling By, Gylling samt alle parceller, der efter den 
04.06.2007 udstykkes, sammenlægges, arealoverføres fra nævnte ejendomme. 

 
2.2 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, som vist på kort nr. 3. 

 
2.3 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under 

pkt. 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. Hele lokalplanområdet vil herefter være i 
byzone. 
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2.4 Begge matrikler nævnt i punkt 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.1 

 

 
1 Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med at Jordbrugskommisionen under Den regionale Statsforvalt-
ning godkender udstykningen, hvor en sådan er nødvendig. Der kan i forbindelse med ophævelse af landbrugsplig-
ten stilles betingelser i medfør af Landbrugsloven. 

3. Områdets anvendelse 
 

 
3.1 Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav boligbebyggelse til helårsbe-

boelse.  
 

3.2 På hver ejendom må kun opføres og registreres 1 bolig. 
 

3.3 Odder Kommune kan tillade, at der på den enkelte ejendom drives liberalt erhverv så som 
revisor, arkitekt, frisør o.l. sammen med den enkelte bolig under forudsætning af: 
 
at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom, 
 
at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af beboelsesejendom og 
områdets karakter af boligområde ikke brydes, 
 
at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, 
 
at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågæl-
dende ejendom. 
 

3.4 Inden for området skal udlægges areal til grønne fællesarealer som beskrevet i redegørel-
sesdelen og vist på kort nr. 4. 
 

3.5 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige transformerstationer og lignen-
de mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Placering og udformning skal god-
kendes af Odder Kommune. 
 
 

4. Udstykninger 
 

4.1 Udstykning må i princippet kun ske som vist på kort nr. 4. Ingen grund må udstykkes med min-
dre størrelse end 800 m2.  
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4.2 På kort nr. 4 er vist areal, der kan tilskødes de nordligt eller sydligt beliggende grunde. 
 
4.3 Odder Kommune skal godkende udstykningen. 
 
 
5. Vej-, sti-, og parkeringsforhold 

 
 Veje og stier 
5.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Otto Møllersgade og Søbyvej som vist på 

kort nr. 3.  
 
5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje med en principiel beliggenhed som vist på kort  

nr. 3. 
 

a) Fordelingsvejen A-B udlægges som en offentlig vej i en bredde af mindst 14 m. 
med en kørebanebredde på 6,5 m. 

b) Øvrige veje, boligveje udlægges som private fællesveje med to bredder af mindst 
9 m. og mindst 20 m. Kørebanebredden udgør 4,5 m., hvor vejudlægget er 
mindst 20 m. 

 
5.3 Der udlægges areal til følgende nye stier med en beliggenhed som vist på kort nr. 3. 

a) Offentlig sti med et stiudlæg på 5m, hvoraf stibredden udgør 3 m. 
b) Interne stier med et stiudlæg på mindst 3m. 

 
5.4 Den offentlige vej, private fællesveje og den offentlige sti udskilles matrikulært og tilskødes 

Odder Kommune, som vist på kort nr. 4. 
 

Parkering 
5.5 Der skal udlægges mindst 2 parkeringspladser på hver ejendom. 
 
5.6 Der skal desuden indrettes 2-3 gæsteparkeringspladser på boligvejenes grønne midterareal. 

 
5.7 Lastvogns-, busparkering og parkering for lignende større erhvervskøretøjer, campingvog-

ne, autocampere, mv. må ikke indrettes eller finde sted inden for området. Inden for delom-
råderne I og II  må der dog på den enkelte ejendom henstilles en campingvogn eller auto-
camper såfremt dette sker bagved byggelinje udlagt 3 m. fra vejskel. Campingvogne må ik-
ke optage parkeringspladser nævnt i pkt. 5.5. 

 
Indkørsler 

5.8 Indkørsel til den enkelte ejendom må kun ske fra boligvejene med undtagelse af parcel med 
beliggenhed ud mod Søbyvej. Den enkelte indkørsel må udføres i max. 6m bredde svarende 
til en dobbelt garage. Den enkelte grundejer fremfører selv belægning i indkørsel frem til 
vejbelægningen. Al adgang til den enkelte ejendom skal ske via indkørslen. 

 
5.9 Overkørsel til den enkelte parcel må ikke etableres fra vejstykke markeret med fed linie på 

kort nr. 3. 
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6. Tekniske anlæg og forsyning 
 

6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må alene udføres som jordkabler. 
 

6.2 Regnvandsanlæg til toiletskyl, vanding, m.v. kan etableres af økologiske og  
ressourcemæssige hensyn, hvis de geotekniske forhold tillader det. 
 

6.3 Parabolantenner kan placeres på terræn og på bygninger. På terræn må højde ikke oversti-
ge 1,5 m. På bygninger må parabolantenner ikke placeres på tagfladen.  
 

6.4 Udvendige antenner, herunder til sending af radiokommunikation godkendt af Telestyrel-
sen og folk med teleinspektionens amatørradiosendetilladelse, må ikke opsættes uden Od-
der Kommunes tilladelse. 
 

6.5 Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Gylling –Ørting-Falling Kraftvarmeværk. Op-
varmning med elvarme er ikke tilladt.2 
 

 
2 Opmærksomheden henledes dog på, at der er indsat et nyt stk. 4 i planlovens § 19. Herefter skal Byrådet dispense-
re fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny 
bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. 

 7. Bebyggelsens omfang og placering 
 

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er fastsat til 25 og beregnes efter de regler 
i byggelovgivningen for åben lav boligbebyggelse, der gælder ved lokalplanens endelige 
vedtagelse. Der kan ved beregning af bebyggelsesprocenten ikke medregnes areal fra fæl-
les grønne arealer. 
 

7.2 Beboelsesbygninger må maksimalt opføres med én etage med udnyttelig tagetage. Intet 
punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over et for grunden 
fastsat niveauplan, jf. pkt. 9.9. 

 
7.3 Boligbebyggelsens tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på 25 – 

45 grader eller med ensidig taghældning på mellem 5 – 20 grader. Mindre bygningsdele 
kan dog gives en taghældning på under 5 grader. 

 
7.4 Tage på garager, carporte og mindre bygninger skal udføres med en taghældning, så der 

opnås et harmonisk helhedsindtryk sammen med boligbebyggelsen. 
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Byggelinier/byggeafstand 
7.5 Al bebyggelse skal placeres bag eller med udgangspunkt i en 3 m. byggelinie målt fra vej-

skel. 
 
7.6 Bebyggelse på de sydlige grunde i delområde I skal samtidig placeres nord for den udlagte 

28 m. byggelinie målt fra vejskel. 
 
7.7 Garager, carporte eller anden form for mindre bebyggelse må ikke opføres nærmere nabo-

skel end 1 m. 
 

8. Bebyggelsens ydre fremtræden 
 
Fællesbestemmelser 

8.1 Byggeansøgning skal ledsages af en beskrivelse af bygningers ydre fremtræden, herunder re-
degørelse for materiale- og farvevalg. Bebyggelsens ydre fremtræden som helhed skal god-
kendes af Odder Kommune. 
 

8.2 Tage på beboelsesbygninger, garager, carporte og lign. skal dækkes med tagsten/tagplader af 
beton, skifer, eternitskifer, tagpap, listepaptækning eller tegl. Herudover kan tage på mindre 
bygningsdele som karnapper og lign. udføres med andre tagmaterialer. 

 
8.3 Blanke og reflekterende materialer, herunder glaserede og ædelengoberede tagsten/tagplader, 

må ikke anvendes på hverken ydervægge eller tagflader. 
 
8.4 Odder Kommune kan godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fravi-

ges, hvor det er nødvendigt at forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der 
anbringes udvendigt på bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygnin-
gers ydervægge. 

 
8.5 Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i kobber, stål eller zink. 
 
8.6 Udvendige bygningssider herunder døre, vinduesrammer, skodder og lign. må kun fremtræde i 

hvidt, sort eller jordfarver (okker, terra de sienna, umbra, engelskrød og dodenkop) eller disse 
sidste nævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. 

 
8.7 Skiltning, reklamering, herunder reklameflagning, må kun ske med Odder Kommunes god-

kendelse i hvert enkelt tilfælde. I den forbindelse henvises til Odder Kommunes vejledning om 
skiltning og facader fra juni 1995. 

 
Delområde I 

8.8 Udvendige bygningssider skal fremtræde som blank eller vandskuret teglstensmurværk eller 
som en pudset facade. Mindre partier af facaden kan fremtræde med træbeklædning, mørke 
plader eller i glas. 

 
Delområde II 

8.9 Udvendige bygningssider skal fremtræde i træ. Mindre partier af facaden kan udføres i glas. 
Vandret træbeklædning skal udføres på klink eller som fer og not. Der må ikke opføres bjæl-
kehuse eller bebyggelse med bjælkehuslignende konstruktioner.
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9. Ubebyggede arealer 
 

9.1 De grønne fællesarealer som er beskrevet i redegørelsesdelen afsnit A og vist på kort 4, må 
ikke udstykkes til bebyggelse. I disse områder kan etableres legeredskaber som sandkasse, 
gyngestativ og lign.  
 

9.2 Indenfor lokalplanområdet skal der etableres beplantning i overensstemmelse med principperne 
vist på kort nr. 3.  

 
9.3 Langs den nye fordelingsvej A-B skal der i den østlige vejside etableres rækker/grupper af højt-

stammede vintereg (Quercus petraea) med en afstand på 7-8 m. 
 
9.4 Centralt på hver boligvej skal der etableres et enkeltstående træ som højtstammet rødeg (Quer-

cus rubra) eller højtstammet alm. eg (Quercus robur). 
 
9.5 Det grønne fællesareal skal etableres med grupper af højtstammede fyldblomstret fuglekirsebær 

(Prunus avium, ”Plena” og Prunus padus ”Select”). 
 
9.6 Gæsteparkeringspladser indrette på boligvejen skal etableres i græsarmering. 
 
9.7 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn i bøg3. Det levende hegn kan suppleres med et 

trådhegn i max. 1,2 m.’s højde. For delområde II gælder desuden, at der mod nord og øst skal 
etableres et hegn af surbærbuske som vist på kort nr. 3. 

 
9.8 Levende hegn mod vej, sti og grønne fællesarealer skal etableres mindst 0,3 m. inde på egen 

grund. 
 
9.9 Belysning af færdsels- og parkeringsarealer må kun udføres som parkarmaturer med en lys-

punktshøjde på højst 4,5 m. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens ho-
risontale niveau.  

 
9.10 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5m i forhold til det naturlige terræn og nærmere skel end 

1 m må kun foretages med Odder Kommunes tilladelse. Terrænreguleringer må anlægges i max 
1:2. 

 
9.11 Ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggeri skal ansøgningen vedlægges situati-

onsplaner. Situationsplanerne skal vise de eksisterende og de fremtidige terrænkoter på grunden 
samt de relevante koter på byggeriet (gulvkoter m.m.).  

 
9.12 Udendørs oplag af materialer, herunder både og uindregistrerede campingvogne, må ikke finde 

sted, dog undtaget eventuelle komposteringsanlæg. Oplag af mindre både på parcellerne er dog 
undtaget, når max. højden ikke overstiger 2 m over terræn ekskl. evt. overbygning. 
 

 
3 Hegn etableres efter aftale med ejeren af naboejendommen jf. hegnslovens bestemmelser. Hegnssynet er myndighed. 
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10.   Støjforhold 
 
10.1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsens pri-

mære opholdsarealer ikke overstiger 55 dB(A) på døgnbasis, jf. de til enhver tid gældende vej-
ledninger fra Miljøstyrelsen.. 
 

11.   Grundejerforening 
 
11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af parceller 

der udstykkes efter den 04.06.2007 indenfor lokalplanområdet. Dog er undtaget de naboejen-
domme langs Otto Møllersgade og Søbyvej, der evt. tilkøber areal som vist på kort nr. 4. 

 
11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest når 25% af grundene i området er solgt, eller når By-

rådet kræver det.  
 
11.3 Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at tage skøde på de grønne fællesarealer inden 

for lokalplanområdet jf. kort nr. 4 – Ejerforhold. Grundejerforeningen skal forestå drift -og 
vedligeholdelse af arealet, herunder vedligeholdelse og opretholdelse af beplantning.  
 

11.4 Inden for området skal grundejerforeningen forestå drift og vedligeholdelse, herunder sneryd-
ning, af de boligveje / private fællesveje og interne stier, der er nævnt i punkt 5.2 b) og 5.3 b), 
efter vejlovgivningens bestemmelser.  

 
11.5 Grundejerforeningen kan etablere nærlegeplads samt opholdsplads centralt på boligvejenes 

grønne arealer samt på det viste lege- og opholdsareal på kort nr. 3.  
 
11.6 Grundejerforeningen berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af 

lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen 
af foreningens opgaver, samt til at opkræve fornøden sikkerhed herfor. 
 

11.7 Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra de tilgrænsende områ-
der. 
 

11.8 Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser. 
 

12.   Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 
 
12.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes Gylling Ørting Falling Kraftvarmeværk. Bebyggelsen må ikke 

tages i brug, før tilslutningen har fundet sted.4 
 

 
4 Opmærksomheden henledes dog på , at  der er indsat et nyt stk. 4 i planlovens § 19. Herefter skal Byrådet dispensere fra 
lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, 
når bebyggelsen opføres som lavenergihus. 
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13.   Tilladelse fra andre myndigheder 
 
13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige 

forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: 
 
Jordbrugskommissionen under Den regionale Statsforvaltning m.h.t. ophævelse af landbrugs-
pligten for del af matr. nr. 23a og del af matr. nr. 24a Gylling By, Gylling, der begge er omfat-
tet af lokalplanen, i henhold til § 6 i landbrugsloven. 
 

14. 
 

Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. 
 

 Lov om Planlægning § 18. 
 

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

14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen med-
fører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 
 

14.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmel-
ser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges 
skabt ved lokalplanen. 
 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.  
 

14.4 Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, for-
trænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig be-
tydning for virkeliggørelsen af planen.  
 
Lov om planlægning § 12. 
 

14.5 Byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens ræk-
kefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet 
af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 
 

14.6 Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse 
eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anven-
delsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke ned-
lægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når 
området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.





Kort nr. 1
Matrikulære forhold
Lokalplan nr. 6006
Odder Kommune, Juni 2007
Mål 1:2.000
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Kort nr. 2
Eksisterende forhold
Lokalplan nr. 6006
Odder Kommune, Juni 2007
Mål 1:2.000
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Kort nr. 3
Fremtidige forhold
Lokalplan nr. 6006
Odder Kommune, Juni 2007
Mål 1:2.000
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Kort nr. 4
Ejerforhold
Lokalplan nr. 6006
Odder Kommune, Juni 2007
Mål 1:2.000
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