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LÆSEVEJLEDNING 
 
 
Hvad er en lokalplan 
Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstyk-
ninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, 
ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende.  
Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. 
 
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den en-
kelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et 
nærmere bestemt område.  
 
I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyg-
gelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier 
og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. 
Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes un-
der hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i 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 Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokal-
plan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte 
sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsfor-
slag.  
 
Når Byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændrings-
forslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den 
til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i områ-
det. 
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RETSVIRKNING 
 
 
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 
Indtil det er offentliggjort, at forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, 
må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 
 
Efter lov om planlægning § 17 gælder et midlertidigt forbud mod ud-
stykning, bebyggelse og ændring af områdets anvendelse. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 23.12.2015 indtil 
17.02.2016, dog højst indtil den 23.12.2016. 
 
Høring 
Forslag til lokalplan nr. 5035 er offentligt fremlagt i perioden fra den 
23.12.2015 til den 17.02.2016. 
 
Lokalplanforslaget udleveres ved henvendelse i Teknik & Miljø eller 
Borgerbutikken, Rådhuset. 
 
Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside 
www.oddernettet.dk samt fra www.plansystem.dk . 
 
Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget afleveres 
eller sendes til Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller som mail til 
plan@odder.dk, så det er Odder Kommune i hænde senest den 
17.02.2016. 
 
Den endelige lokalplan 
Når Byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder 
Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokal-
planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid 
med planens bestemmelser. 
 
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etable-
ret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - 
også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. 
Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggel-
ser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 
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REDEGØRELSE 
Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 

Redegørelse 

Lokalplanens baggrund 

Baggrund og formål 
Forslag til lokalplan nr. 5035 skal erstatte den gældende lokalplan nr. 
5029. I forbindelse med en konkret byggesag er kommunen blevet 
opmærksom på at der fejlagtigt ikke er åbnet op for boliger i delområ-
de 2.  
Lokalplan nr. 5029´s formål er bl.a. at sikre områdets anvendelse til 
centerformål, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. I lokal-
planens § 2.2. under områdets afgrænsning og zonestatus fremgår at 
området opdeles i 3 delområder. Delområde 1 og 2 til centerformål, 
butikker, ekspeditionslokaler, kontorer, offentlige formål m.m. og boli-
ger og delområde 3 til boligformål og liberale erhverv. Der er dog i § 3 
under områdets anvendelse sket en fejl under delområde 2 hvor der 
ikke nævnes muligheden for boliger.  
Lokalplanforslag nr. 5035 er derfor udarbejdet således at delområde 
2 nu kan anvendes til boliger.  
 

 
Lokalplanområdet 
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REDEGØRELSE 
Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 
Områdets beliggenhed og zonestatus 
Lokalplanområdet er centralt beliggende ved Søndergade, der er ho-
vedstrøget i Hov by. Hov er Odder Kommunes anden største by med 
ca. 1.500 indbyggere. Byen er hjemsted for færgerne til Samsø og 
Tunø. Lokalplanområdet, der omfatter et areal på godt 7.000 m2, er 
mod øst afgrænset af Søndergade, mod nord af Vestergade, mod 
vest af Skolegade og mod syd af Strandgade. De 3 boliger, to ejerlej-
ligheder (dobbelthus) og den tidligere toldbygning, der er beliggende 
nærmest Strandgade, er ikke omfattet af lokalplanen.  
Arealet består matr. nr. 22aa, 22ah, 22b, 22d, 22e, 22f, 22bc, 22h, 
22i, 22k, 22ø, 22ag alle Halling By, Halling.  
Hele området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.  

Eksisterende forhold 
Bebyggelsen i lokalplanområdet er karakteriseret ved en lav (1 – 1½ 
etage) og åben haveboligbebyggelse langs Skolegade og en højere 
(1½ – 2½ etage) næsten sammenhængende bymæssig bebyggelse 
langs Søndergade. Bebyggelsen er opført over en længere periode 
hvilket har medført en meget varieret bebyggelse hvad angår højde, 
materialer og farver. Søndergade har traditionelt været byens strøg 
med købmand, bager, slagter, hotel, kro, café m.m. 

Lokalplanens indhold 

Formål og områdets anvendelse 
Lokalplanen er udarbejdet for at sikre områdets anvendelse til center-
formål, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. 
 
Lokalplanen har endvidere til formål at fastlægge byggefelter langs 
Søndergade og Vestergade samt, at sikre at bebyggelsen opføres 
som sammenhængende bebyggelse med facaden i en fastlagt byg-
gelinje.  

Planens hovedtræk 
Lokalplanområdet udgør ca. 7000 m² og er omfattet af kommunepla-
nens rammeområde 5.C.2. Lokalplanområdet er fuldt udbygget, jf. 
kortbilag 2 og illustrationsplan på side 8.  
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REDEGØRELSE 
Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 

 
Illustrationsplan 

Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, jf. kortbilag 3: 
 
Delområde 1 og 2 udlægges til: 
- centerformål med butikker, liberale erhverv, restauranter, hoteller og 
lignende som naturligt kan indpasses i et centerområde samt boliger. 
 
Delområde 3 udlægges til: 
- boligformål i form af helårsbebyggelse og liberale erhverv. 

Bebyggelsesprincipper 
Lokalplanens bestemmelser sikrer: 
- at bebyggelsesprocenten i delområde 1 ikke overstiger 90%, be-
byggelsesprocenten i delområde 2 ikke overstiger 95% og bebyggel-
sesprocenten i delområde 3 ikke overstiger 30%. 
- at bebyggelsen i delområde 1 og 2 opføres med maks. 2 ½ etage og 
maks. bygningshøjde på 12,5 m. 
- at bebyggelsen i delområde 3 opføres med maks. 1½ etage og en 
bygningshøjde på maks. 8,5 m. 
- at bebyggelsens facade i delområde 1 og 2 (mod Søndergade og 
Vestergade) opføres i vejskel. 

8 



 

REDEGØRELSE 
Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 
For at opnå en mere ensartet bebyggelse i området på sigt, er det i 
lokalplanen fastsat, at ny bebyggelse inden for hvert delområde skal 
fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og far-
ver. Det et fulgt op med bestemmelser om taghældning, tagmaterialer 
og farver på udvendige bygningssider. 

Udstykning 
Odder Kommune skal godkende ønsket udstykning i området.  

Ubebyggede arealer 
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring 
og transport af affald samt depoter/skure til indkøbsvogne, cykler, 
barnevogne og lignende. 

Grønne hensyn 
Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan 
optages bestemmelser i en lokalplan. Der er fastsat bestemmelse 
om, at bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning medmindre 
bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse.  
 
Der kan ikke optages bestemmelser om f.eks. brug af miljøvenlige 
materialer i en lokalplan, men Byrådet opfordrer til brug af miljøvenli-
ge materialer i bebyggelsen jævnfør afsnit om bæredygtig udvikling 
under ”Forhold til anden planlægning”.   

Veje og Stier 
Der udlægges ikke nye veje og stier. Vejadgang fra ny bebyggelse 
skal ske til de eksisterende veje. 
Manøvrering med lastbiler med vare til og fra dagligvarebutikken i 
delområde I skal ske på butikkens grund, jf. kortbilag 3. Der må såle-
des ikke bakkes fra offentlig vej ind på butikkens grund. 

Parkering 
I lokalplanen fastlægges der krav om et bestemt antal parkerings-
pladser pr. bolig, butik, liberale erhverv, restaurant m.m. Der fastlæg-
ges endvidere krav om cykelparkering i delområde 1.  
 
Området bag dagligvarebutikken i delområde 1 fastholdes til parke-
ringsplads med adgang fra Skolegade. Pladsen indrettes med mini-
mum 24 parkeringspladser til butik og de 5 boliger. 
 
Der er forbud mod parkering af campingvogne, både, uindregistrere-
de køretøjer og lignende på ubebyggede arealer herunder veje inden 
for lokalplanområdet.  
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REDEGØRELSE 
Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 

Forhold til anden planlægning 

Kommuneplan 2013 - 2025 
Byrådet vedtog den 12. august 2013 kommuneplan 2013 - 2025. Den 
er det gældende plangrundlag for lokalplanen. 
 
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 
5.C.2, der fastlægger retningslinjer for området. Lokalplanlægning for 
området skal sikre:  

• Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder 
butikker, ekspeditionslokaler, restauranter, hoteller, mindre 
værksteder, lager, liberale erhverv, offentlige formål og boli-
ger. 

• Bebyggelsesprocenten er 90 for rammeområdet under ét. Be-
byggelse må opføres i op til 2 ½ etager med udnyttet tageta-
ge, og bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m.  

• Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, 
stueetage og på 1. sal. 

• Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og 
lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings el-
ler et anlægs drift.  

• Eksisterende torve og stier skal bevares, dog således at nye 
pladsdannelser kan etableres, hvor det forbedrer bybilledet og 
centrets funktion. 

 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme-
bestemmelser.  

Skole- og institutionsforhold 
Området ligger i Hov skoles distrikt. Hov Skole er en ensporet skole 
med 6 klasser. Ved skolen er der pasningsordning. Gåafstanden fra 
lokalplanområdet til skolen er under 500 m. Derefter fortsætter ele-
verne i Parkvejens Skole i Odder. 
 
I Hov gamle skole er der indrettet børnehave i en gåafstand af 30 m 
fra lokalplanområdet. Desuden findes der mulighed for dagpleje inden 
for skoledistriktet. 

Centerforhold – detailhandel 
Der er inden for lokalplangrænsen udlagt areal til centerformål med butik 
til lokalforsyning på op til 1000m².  
 
Fra lokalplanområdet ligger i centerområdet i Hov By.  

Lokalplan nr. 5029 
Lokalplan nr. 5029 aflyses og erstattes af lokalplan nr. 5035. 
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REDEGØRELSE 
Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 
Lovgivning 

Planloven 

Zonestatus 
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone. 

Kystnærhedszonen 
Med ca. 1500 indbyggere er Hov kommunens næststørste by. I byen 
findes kommuneskole, efterskole, højskole, børneinstitutioner, 
Idrætshal, medborgerhus m.v. Der er lystbådehavn og færgehavn 
med forbindelser til Samsø og Tunø. 
 
Hov er udpeget som lokalcenter i Kommuneplan 2013-2025. Da Hov 
er afgrænset af kysten mod øst og syd, samt berørt af Gers-
dorffslundsfredningen ved Halling Skov mod sydvest, er byudviklin-
gen begrænset til en nord- og nordvestlig udvikling. Byrådet har der-
udover tilkendegivet, at en stor del af de kommende års vækst skal 
ske på og ved havnen. Med disse begrænsninger foreligger der såle-
des en særlig planlægningsmæssig begrundelse for en fortsat kyst-
nær lokalisering af byudviklingen. 
 
Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen, hvilket betyder at om-
rådet er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kyst-
områder. Ved anlæg i de kystnære dele af byzonerne, skal der gøres 
rede for den visuelle påvirkning af kystlandskabet, og der skal anfø-
res begrundelser for bygningshøjder over 8,5 m. Derudover skal re-
degørelsen omfatte andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen 
af natur- og friluftsmæssige interesser. 
 
Landskabsbeskrivelse 
Lokalplanområdet ligger i Hov bymidte i ca. 100 m afstand fra havne-
området mod syd og øst. Området afgrænses mod nord og øst af 
villabebyggelse, mod vest af byens handelsgade Skolegade og syd af 
3 boliger der ligger ud mod Strandgade og havneområde. Lokalplan-
området ligger i kote 1,75, der er det samme niveau og færgehavnen.  
  
Indvirkning på kystlandskabet - Visualisering 
I det følgende beskrives og vises den planlagte bebyggelses indvirk-
ning på de nære omgivelser fra forskellige positioner.  
 
Lokalplanområdet er i dag fuldt udbygget og der forventes ikke at der 
vil ske en stor ændring i områdets udseende. Der er ikke ændret på 
den maksimale højde hvor lokalplanen giver lov til bebyggelse i op til 
12,5 m i delområder 1 og 2 og op til 8,5 m i delområde 3. Lokalpla-
nens bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens 
bestemmelser for rammeområde 5.C.2. 
 
Følgende billeder viser bebyggelsens indvirkning på kystlandskabet. 
Der foreligger ikke andre fremtidige byggeprojekter end det der evt. 
kan ses på nogle af billederne.  
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Kort med fotostandpunkter 
 
 
 

Foto 1                     Foto 2 
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Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 
Museumsloven  
Moesgård Museum oplyser, at der ikke i museets arkiver er registre-
ret arkæologiske fund på lokalplanens område, og at områdets topo-
grafi gør, at museet ikke skønner, at der vil kunne gøres arkæologi-
ske fund her.  
 
Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jord-
faste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet 
standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Moesgaard advi-
seres, jf. museumsloven § 27. 

Jordforureningsloven  
Lokalplanområdet er berørt af områdeklassificeringen i Odder Kom-
mune. Områdeklassificeringen udpeger arealer, hvor kommunen på 
basis af en vurdering formoder, at jorden er lettere forurenet. For dis-
se områder gælder, at der er pligt til at anmelde flytning af jord til Od-
der Kommune via Jordweb.dk. 
 
Hvis der flyttes mindre end 1 m³ jord gælder, at jordpartiet kan afleve-
res på Odder Genbrugsplads uden anmeldelse, hvis jorden ikke 
stammer fra en kortlagt ejendom eller ikke er en del af en kortlagt 
ejendom. 
 
Hvis jordparti under 1 m³ stammer fra en kortlagt ejendom eller del af 
en kortlagt ejendom, kan jorden afleveres på genbrugspladsen på et 
særligt anvist sted. Sammen med jorden skal der afleveres en an-
meldelse med oplysning om navn, og hvor jorden kommer fra. 
 
Hvis der under bygge- og anlægsarbejde stødes på forurening, skal 
arbejdet straks standses, og forureningen anmeldes til kommunen. 
 
Før arealanvendelsen af ikke kortlagte arealer ændres til boliger, 
børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommer-
huse, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord på ubebygget areal er 
rent, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf. jordforure-
ningsloven § 72 b. 

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 sommer-
husområder med tilhørende udearealer (= de primære opholdsarealer). 
Institutioner m.m. er også omfattet. 

Vejstøj 
Lokalplanområdet grænser op til Søndergade, Skolegade og Vester-
gade. På Søndergade er der i dag en årsdøgnstrafik på 427 biler. 
Den forventede trafik i området vurderes ikke at være af sådan et 
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Lokalplan nr. 5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov 
 
omfang, at der er nødvendigt at etablere støjdæmpende foranstalt-
ninger.  

Lov om miljøvurdering 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen 
miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirk-
ning på miljøet. 
 
Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter § 3, stk. 1, nr. 
3, i miljøvurderingsloven har Byrådet vurderet, at det ikke er sandsyn-
ligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Konklusionen er, at lokalplanområdet ikke er omfattet af aktiviteter, 
der medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er be-
grundet med: 

• At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. 
• At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 
Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske fakto-
rer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres om-
givelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold 
mellem samtlige disse faktorer. 
 
De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er 
vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på 
rådhuset. 

Servitutter 
Der er inden for lokalplanområdet ikke tinglyst servitutter, der er i strid 
med lokalplanen. 
 
Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, 
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden 
henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, kabler 
eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber hø-
res, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, tele-
fon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandslednin-
ger. 

Bæredygtighed 
Det er Byrådets målsætning, at gøre Odder Kommune til en grøn 
kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder 
kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil også gerne gennem 
planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at 
arbejde for samme målsætning. 
 
Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som 
supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv 
solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Så-
vel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning. Tilsvarende 
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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 byggesagsbehandlingen. 
 
Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfor-
dres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard 
3028 - Tilgængelighed for alle.  
 
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 Østjysk Energi. Der henvises i øvrigt til det 
liberaliserede el-marked. 

Vandforsyning 
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I 
vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Hou 
Vandforsyning Amba. 

Varmeforsyning 
Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. 
 
Der er tilslutningspligt til Boulstrup Hou Kraft Varmeværk. 
 
Der er forbud mod etablering af el-varme. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der er indsat et nyt stk. 4 i § 19 i 
planloven. Herefter skal Byrådet dispensere fra lokalplanens krav om 
tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrug-
tagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. 

Kloakforsyning 
Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan. Kloa-
kering skal ske i henhold til gældende regler for afledning af spilde-
vand indenfor spildevandsplanens område.  

Brandhaner 
Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun Be-
redskabsafdelingen og vandforsyningen, der må betjene brandhaner-
ne. 
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Lokalplanbestemmelser 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformning m.v. 
 
I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 351 af 
23.11.2015 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 centerformål, blandet bolig og er-

hverv samt offentlige formål,  
• at sikre at bebyggelsen langs Søndergade og Vestergade opfø-

res som sammenhængende bebyggelse med facaden i en fast-
lagt byggelinje, 

• at sikre at bebyggelsen gives en ensartet udseende med hen-
syn til bygningsvolumen, -højde, tagformer og materialer, 

• at sikre adgangsvej og parkeringsarealer i delområde 1 etable-
res, så manøvrering, tilkørsel og aflæsning af varer med last-
vogn alene sker inden for området, 

• at sikre at hovedanvendelsen i området langs Skolegade skal 
være boligformål med mulighed for liberale erhverv. 

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus 
 
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. 

nr. 22aa, 22ah, 22b, 22d, 22e, 22f, 22bc, 22h, 22i, 22k, 22ø, 
22ag alle Halling By, Halling samt alle parceller, der efter den 
23.12.2015 udstykkes/sammenlægges/arealoverføres fra nævnte 
ejendomme.1 

 
2.2 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, jf. kortbilag 3. 
  
2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 

§ 3 Områdets anvendelse 
 
Fællesbestemmelse for delområder 1 og 2 

3.1 Delområderne udlægges til centerformål med butikker, liberale 
erhverv, restauranter, hoteller og lignende, som naturligt kan ind-
passes i et centerområde samt boliger. 

 

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, planen bestemmer. Landbrugspligten 
ophæves inden for lokalplanområdet ved erklæring fra praktiserende landinspektør.  
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Fællesbestemmelse for delområder 1, 2 og 3 
3.2 Der kan i den enkelte bolig drives liberalt erhverv som revisor, 

arkitekt, frisør og lignende, når lokalplanens forudsætninger op-
fyldes. 

 Det er en forudsætning: 
• at virksomheden drives af den, der beboer ejendommen, 
• at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter 

af beboelsesejendom, 
• at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, 
• at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke 

er plads til på den pågældende ejendom.  
 

Delområde 1 
3.3 Den enkelte butik må opføres med et bruttoetageareal på maks. 

1.000 m² og det samlede butiksareal i delområdet må ikke over-
stige bruttoetageareal 1.000 m². 2 

 
3.4 Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens stueetage. 
 

Delområde 2 
3.5 Den enkelte butik må opføres med et bruttoetageareal på maks. 

500 m², og det samlede butiksareal i delområdet må ikke oversti-
ge bruttoetageareal 1.000 m².  

 
3.6 Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens stueetage og 

på 1. sal. 
 

Delområde 3 
3.7 Delområdet udlægges til boligformål i form af helårsbebyggelse. 

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

sammenlægning) af matrikler.  

§ 5 Vej-, parkerings- og stiforhold 
 

Fællesbestemmelser  
5.1 Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større 

erhvervskøretøjer over 3500 kg må ikke indrettes eller finde sted 
inden for lokalplanområdet, undtaget delområde 1 og 2 i forbin-
delse med af- og pålæsning af vare. 

 
5.2 Der er forbud mod parkering af campingvogne, både og uindre-

gistrerede køretøjer og lignende på ubebyggede arealer inden for 
lokalplanområdet. 

2 Bruttoetagearealet til butiksformål beregnes efter bygningsreglementets bestemmelser 
om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgi-
vende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. Arealer til 
personalefaciliteter, dog maksimalt 200 m2 kan fradrages. (Planlovens § 5t). 
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Delområde 1 
Vej 

5.3 Vejadgang til området skal ske fra Skolegade. 
 

Parkering 
5.4 Der skal etableres minimum 24 parkeringspladser i området3 

svarende til min.: 
 

• 1 parkeringsplads pr. 25 m² etageareal til dagligvarebutik, 
• 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til lager, personalefa-

ciliteter m.m., 
• 1½ parkeringsplads pr. bolig. 

 
5.5 Parkeringspladser skal udføres med mål på min. 2,5 x 5 m. 
 
5.6 Der indrettes mindst 1 parkeringsplads til handicapkøretøjer med 

mindste mål på 3,5 x 5 m. 
 
5.7 Parkeringspladsen skal anlægges med fast belægning.  
 
5.8 Der skal etableres cykelparkering bag byggefelterne mod vest. 
 
5.9 Adgangsvej og parkeringsanlæg i området skal etableres som 

vist på kortbilag 3, så manøvrering, tilkørsel, af- og pålæsning af 
vare med lastvogn sker inden for området (ikke på offentlig vej)4. 
Parkeringsanlægget skal afskærmes med bøgehæk mod Skole-
gade og fast, lukket hegn evt. suppleret med levende hegn mod 
naboer. 

 
5.10  Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større 

køretøjer må ikke indrettes eller finde sted inden for området. 
Parkering i forbindelse med af- og pålæsning af varer til butikken 
er dog tilladt. 
 
Sti 

5.11 Der skal udlægges areal til en passage/sti (a-b) for gående fra 
Søndergade med forbindelse til parkeringsarealer ved Skolegade i 
butikkens åbningstid, med en beliggenhed som vist på kortbilag 3.  

 
Delområde 2 
Vej 

5.12 Vejadgang til området skal ske fra Søndergade, Skolegade eller 
Vestergade. 

 
Parkering 

5.13 Der skal etableres parkeringspladser svarende til min.: 
 

• 1 parkeringsplads pr. 40 m² salgsareal til udvalgsvarebutik-
ker og kontorer, 

3 Øvrige 10 p-pladser skal etableres ved indbetaling til Odder Kommunes parkeringsfond. 
4 Det vil sige at vareindlevering kun sker i morgen- og aftentimer. 
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• 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til lager, personalefa-
ciliteter m.m., 

• 1½ parkeringsplads pr. bolig. 
 
Sti 

5.14 Der kan etableres sti (c-d) for gående og cyklende fra Sønderga-
de med forbindelse til Skolegade, hvis det er muligt og ønskeligt, 
med en beliggenhed som vist på kortbilag 3.  
 
Delområde 3 
Vej 

5.15 Vejadgang til området skal ske fra Skolegade. 
 

Parkering 
5.16 Der skal etableres min. 2 parkeringspladser pr. bolig. Garager og 

carporte indgår i antal parkeringspladser. 

§ 6 Ledningsanlæg og belysning 
 
6.1 Ledningsanlæg, herunder til vejbelysning, må kun udføres som 

jordkabler. 

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering 
 

Fællesbestemmelser for delområder 1 og 2 
7.2 Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 3 viste byg-

gefelter.  
 
7.3 Inden for byggefeltet med skravering A kan der opføres bebyg-

gelse til butikker, kontorer, boliger m.m., jf. kortbilag 3. 
 

Mindre bygningspartier som vindfang, karnapper og lignende kan 
overskride byggefeltet dog højst i en længde af 2,5 m og en dyb-
de af 1,0 m.  

 
På have-/gårdsiden kan murvinger opføres i skel udenfor bygge-
feltet i overensstemmelse med brandmyndighedens krav. 

 
7.4  Inden for byggefeltet med skravering A må ny bebyggelse opfø-

res med maksimalt 2½ etage og en maksimal bygningshøjde på 
12,5 m, jf. kortbilag 3. 

 
7.5 Ny bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i den påbud-

te byggelinje vist med fed streg, jf. kortbilag 3 – en del af stue-
etagen kan evt. trækkes maksimalt 0,5 m bag vejskel. 

 
Fællesbestemmelser for delområder 1, 2 og 3 

7.1 Det er tilladt at etablere portåbninger/passager i byggefelterne og 
stiforbindelser på tværs af karreen fra Søndergade til Skolegade, 
hvor det er muligt og ønskeligt. 
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Delområde 1 
7.6 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 90 for den enkelte 

ejendom.  
 
7.7 Inden for byggefeltet med skravering B kan der kun opføres be-

byggelse til butikker, jf. kortbilag 3. 
 

7.8 Inden for byggefeltet med skravering B må ny bebyggelse opfø-
res med maksimalt 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 
4,5 m, jf. kortbilag 3.  

 
Undtaget bygningshøjden er bygningsdele, der er nødvendige for 
en bygnings eller et anlægs drift.  

 
Delområde 2 

7.9 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 95 for den enkelte 
ejendom.  

 
7.10 Inden for byggefeltet med skravering C kan der kun opføres be-

byggelse til udhuslignende formål, jf. kortbilag 3. 
 

Delområde 3 
7.11 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte 

ejendom.  
 
7.12 Ny boligbebyggelses skal opføres i en byggelinje 1 m bag vej-

skel. 
 
7.13 Ny bebyggelse må maksimalt opføres med en etage med udnyt-

tet tagetage og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. 
 
7.14 Odder Kommune kan tillade, at boligbebyggelsen opføres med 

gavl direkte i naboskel vinkelret på Skolegade uanset byggelov-
givningens bestemmelser om afstand til naboskel. 

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 
 
8.1 Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelses-

form, materialer og tag farver inden for hvert af delområderne. 
 

8.2 Tage på beboelsesbygninger skal have en taghældning på 35-45 
grader og udføres som symmetriske sadeltage. Mindre tage på mel-
lembygninger, karnapper, kviste og lignende kan dog have en an-
den taghældning.  

 
8.3  Tage skal være i rød tegl. Blanke og reflekterende materialer, 

herunder glaserede og ædelengoberede tagsten/tagplader, må 
ikke anvendes på hverken ydervægge eller tagflader. Denne be-
stemmelse gælder ikke solfangere og solcelleanlæg. 

 
8.4  Tage på garager, carporte og mindre bygninger samt mindre 

bygningsdele som karnapper og lignende kan udføres med andre 
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ikke blanke og reflekterende tagmaterialer. Kviste kan udføres 
med zink, kobber og glas. 

 
8.5  Udvendige bygningssider skal opføres i tegl, eventuelt pudset 

eller vandskuret i hvid eller grå. Blanke reflekterende materialer 
må ikke benyttes. Mindre partier som karnapper og lignende kan 
udføres i andet materiale, når det indgår i en samlet arkitektonisk 
løsning.  

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

 
8.6  Mindre bygningsdele, herunder døre, vinduesrammer, skodder 

og lignende bygningsdele må kun fremtræde i følgende farver: 
hvid, sort eller jordfarver, der omfatter okker (gul-rød), terra de 
sienna (rød-brun), umbra (brun), engelskrød og dodenkop (lys- 
eller mørkbrun) eller disse sidste nævnte farvers blanding med 
hvid, grå eller sort. Der må også anvendes hårdt træ som doug-
las, lærk og lignende. 
 

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

8.8 Odder Kommune kan godkende, at bestemmelserne om bebyg-
gelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt for at 
forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der 
anbringes udvendigt på bygninger, skal indgå som en del af tag-
fladen eller en del af bygningens ydervægge. 
 

8.9 Solfangere og solcelleanlæg skal indbygges i bebyggelsens tage 
eller facader, så fritstående synlige konstruktioner undgås. 

 
8.10 Tage kan udføres med ovenlys, når disse holdes i samme plan 

som tagdækningen.  
 
8.11 Paraboler må ikke opsættes på bebyggelsen, så den er synlig fra 

veje. 
 
8.12 Skiltning, reklamering, herunder reklameflagning, må kun ske 

med Odder Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde. I den 
forbindelse henvises til Odder Kommunes ”Vejledning om skilt-
ning og facader”. 

 
8.13 I forbindelse med liberalt erhverv må der skiltes med og bomær-

ke på maks. 0,25 m².  
 
8.14 Skilte må kun sættes på stueetagens facade og må ikke placeres 

så de dækker bygningsdetaljer. 
 
8.15 Der må kun opsættes et udhængsskilt og et facadeskilt for hver 

butik eller virksomhed. 
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8.16 Facadeskilte må ikke være højere end 90 cm eller længere end 

270 cm. Facadeskilte skal udformes med enkeltbogstaver opsæt-
tes direkte på facaden. Udhængsskilte må ikke være større end 
0,5 m2. 

 
8.17 Der må ikke opsættes flagstænger til reklameflag. 
 
8.18 Der må ikke opføres mobilantenner på bygninger eller konstrukti-

oner inden for lokalplanområdet. 
 
8.19 Odder Kommune skal søges om tilladelse til opstilling af antenne 

beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg og lignende.  
Det er en forudsætning, at den udvendige antenne har et be-
grænset omfang på den enkelte ejendom. 

§ 9 Ubebyggede arealer  
 
9.1 Der skal udlægges arealer til sortering, opbevaring og transport 

af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regula-
tiver. Arealerne skal afskærmes. 

 
9.2 Der kan i delområde 1 og 2 etableres overdækninger/skure til 

indkøbsvogne, cykler, barnevogne og lignende i nødvendigt om-
fang.  

 
9.3 Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en pas-

sende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og 
beliggenhed. 
 
Opholdsarealer kan udlægges både på terræn og på dæk over 
terræn. 
 

9.4 Der må kun foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til 
det eksisterende byggemodnede terræn. Terrænreguleringer må 
anlægges i maks. 1:2. 

 
9.5 Udendørs belysning på parkeringsarealer skal udføres som park-

lamper med en maksimal højde på 3,5 m i overensstemmelse 
med Odder Kommunes designmanual for byinventar. Lyskilden 
skal afskærmes så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale 
niveau. 

§ 10 Støjforhold 
 
10.1 Det ækvivalente, udendørs støjniveau som påføres boliger i og 

udenfor lokalplanområdet må ikke overstige Miljøstyrelsens til 
enhver tid gældende grænseværdier for støj. 

 
10.2 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafik-

støj påfører bebyggelsens primære opholdsarealer ikke oversti-
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ger Lden 58 dB eller Miljøstyrelsens til enhver tid gældende 
grænseværdier for støj. 

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 
 
11.1 Ny bebyggelsen må ikke tages i brug før tilslutningen til kollektiv 

varmeforsyning har fundet sted. 5  

 
11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i § 5 nævnte vej- og 

parkeringsforhold er etableret. 

§ 12 Ophævelse af lokalplan nr. 5029 
 
12.1 Lokalplan nr. 5029 vedtaget den 18.10.2010 aflyses og erstattes 

af lokalplanforslag 5035. 

§ 13 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger 
  

Lov om Planlægning § 18 
 
13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-

planen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge § 18 
i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt an-
vendes i overensstemmelse med planen. 

 
13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt-

te som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etable-
ring af anlæg, med mindre det er indeholdt i planen. 

 
13.3 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis di-

spensationen ikke er i strid med principperne i planen. 
 Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
 
13.4 I bestemmelsen 11.1 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-

forsyning, som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. For 
bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse, har Byrådet 
efter planlovens § 19, stk. 4, pligt til at dispensere fra dette krav 
og efter § 20, stk. 2, nr. 3, gives dispensationen uden naboorien-
tering. 

 
13.5 Efter § 18 i planloven fortrænger lokalplanen privatretlige bygge-

servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
planen. Efter § 47 i planloven kan kommunalbestyrelsen ekspro-
priere private ejendomme eller rettigheder, når ekspropriationen 
vil være af væsentlig betydning for gennemførelsen af lokalpla-
nen.  

5 For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse, har Byrådet efter planlovens § 19, 
stk. 4, pligt til at dispensere fra dette krav og efter § 20, stk. 2, nr. 3, gives dispensationen 
uden naboorientering. 
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§ 14 Vedtagelsespåtegning 
 
 I henhold til Planlovens § 24 vedtages forslag til lokalplan nr. 

5035 for et område til centerformål ved Søndergade i Hov den 
14. december 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig høring 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 
23.12.2015 og til og med den 17.02.2016. 

 
Byrådet har den (dato for endelig vedtagelse i Byrådet) vedta-
get lokalplanen endeligt i henhold til planlovens § 27. 
 
På Byrådets vegne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uffe Jensen 

 Borgmester / Henning Haar Pedersen 
   Kommunaldirektør 
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