Lokalplan nr. 1-636
For Skibhusene

Lokalplanen er udarbejdet af Odense Kommune, Byplankontoret. Arbejdet
er påbegyndt ultimo 2004 og der kan forekomme oplysninger, som ikke er
opdateret siden.
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Om lokalplanen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en debat med Skibhusenes beboere i sommeren og efteråret 2004. Den gældende lokalplan fra 1986 har ikke været tilstrækkelig detaljeret til at sikre miljøet i Skibhusene. Hertil kommer, at planen udlægger store
erhvervsarealer, som ikke længere efterspørges.
Det primære formål med planlægningen er at sikre det bevaringsværdige landsby- og kystmiljø i Skibhusene og fastlægge
rammer for en ny, positiv udvikling af lokalområdet.
Lokalplanområdet er afgrænset af Ejbygade, Havnegade og det
bynære landskab syd og øst for Skibhusene, jvf. oversigtskortet
nedenfor.

Oversigtskortet viser lokalplanens område
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Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 883 af 18/8 2004).
Bestemmelserne gælder for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område.

1.

Lokalplanens formål

2.

Område og zonestatus

Lokalplanen har til formål:

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist med
rød stiplet linie på kortbilaget og omfatter følgende matr. nr.: Marienlund
Hvg., Odense Jorder: 1t, 1u 1x,1ag,
1ai, 1ak, 1al, 1an,1ao,del af 1oo, 1oy,
1 ov,1pl,1pm,29b, 29c,31a,31c, 32a,
32b,32c, 32f, 32g, 32i, 33a, del af
33b, 33c, 33d, del af 34a, del af 34b,
34d, 34e, 34f, del af 34i, 34l, 34m,
34o, 34p, 34q, 34r,34s, 34t, 34u, 34v,
34x, 34y, 34z, 34æ, 34ø, 34aa, del af
35a, 35b, 35c, 35f, 35i, 35l, 36a, 36c,
36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36k, 36l,
37a, 37c, 37e, 37f, 37g, del af 38a, del
af 38b, del af 38c, 38d, 38e, 38f, del
af 38m, del af 38n, 38o, 38p, 39a,
39b, 40a, 40b, 40c, 41, 42a, 42b, 42c,
42d, 42e, 43, 44a, 44b, 45a, 45c, 45d,
46a, 46b, 49a, 49b, 50a, 50b, 50c,
50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50k,
50l, 50m, 50n, 50o, 75 b, del af 79a,
79b, 7000b, 7000c, 7000d, 7000al,
7000ct, 7000cu.

• at sikre kyst- og landsbymiljøet i

Skibhusene,
• at sikre det maritime miljø omkring

Odense Gamle Kanal, herunder bådebroer, skur, opholdsmulighed og
bådplads til vinteroplag,
• at fastlægge rammer for en ny, posi-

tiv udvikling i området,
• at ophæve lokalplan 1-385 og ændre

arealanvendelsen af de heri udlagte
erhvervsområder til friarealer, skovrejsning og nyt boligområde,
• at sikre den karakteristiske bebyg-

gelses- og vejstruktur, terræn og beplantning at sikre, at bygningernes
karakter, byggestil, proportioner og
materialer fastholdes i de udpegede
områder med bevaringsinteresser,
• at sikre, at arealer foran boligerne

fremtræder med karakter af have og
friholdes for sekundær bebyggelse,

Bågø Strand, Odense Jorder: del af
21h og del af 21i.

• at sikre ejendommen Skibhusvej

388 mod nedrivning,
• at sikre, at der ikke opføres mere

end én bolig pr. grund i boligområderne,
• at fastlægge rammerne for etable-

ring af sikker skolevej,
• at give mulighed for at skabe et le-

vende og varieret nyt boligområde
ved Lind Hansens Vej, hvor der kan
eksperimenteres med utraditionelle
bebyggelser samt

2.2

Området skal forblive i byzone.

2.3

Lokalplanområdet opdeles i områder
som vist på kortbilaget således:
B1 og B2: Boliger.
E: Let erhverv.
F1-F8: Grønne friarealer.
S1 og S2: Offentlige og private service.

• at sikre, at de vejledende støjgræn-

ser for virksomhedsstøj overholdes i
det nye boligområde ved Lind Hansens Vej.
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3.

Anvendelse
Område B1 og B2

3.1

Områderne skal anvendes til åben-lav
beboelse med støjgrænser på
45/40/35 dB(A) for dag-, aften- og
natperioden.

3.2

Der må indpasses erhverv, butikker til
lokal forsyning, servicevirksomheder,
mindre fremstillingsvirksomheder og
offentlige formål i et sådant omfang,
at det ikke giver gener for omgivelserne eller ændrer landsbystrukturen
og karakteren i Skibhusene.

3.4

Ovennævnte funktioner (erhverv, butikker til lokal forsyning, servicevirksomheder, mindre fremstillingsvirksomheder og offentlige formål) må
kun etableres såfremt de kan tilpasses
omgivelserne med hensyn til størrelse, udformning, parkering, adgangsforhold og trafikmængde.

Område E
3.5

Området skal anvendes til lettere industri-, håndværks-, lager og transportvirksomhed eller til servicefunktioner, der ikke stiller særlige krav til
omgivelserne.

3.6

Butikker må kun etableres i sammenhæng med en virksomhed i området
for salg af virksomhedens egne produkter og må maks. have 200 m2
salgsareal.

3.7

Der må ikke opføres boliger i området.

Område F1-F7
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3.8

Områderne skal anvendes til offentligt tilgængelige, grønne friarealer.

3.9

Områderne F1, F2, F4 og F5 må ikke
indrettes til længerevarende ophold
eller overnatning. Langs kanalen i
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område F4 må eksisterende bådebroer, vinteroplag for både, skur og opholdspladser bevares og fornyes.
3.10 Efter særlig tilladelse fra Odense
Kommune kan område F4 anvendes
til græsning i forbindelse med naturplejen af arealet. Det skal dog fortsat
være muligt for offentligheden at færdes til fods over arealet.
3.11 F6 skal etableres som kvarterpark og
vedligeholdes af Odense Kommune.
3.12 F7 skal etableres som lokalpark og
vedligeholdes af grundejerforeningen
jf. pkt. 13.1.

Område F8
3.13 Område F8 skal anvendes til friareal
og kan - efter særlig tilladelse fra
Odense Kommune - anvendes til
græsning i forbindelse med naturplejen af arealerne. Området må ikke
indrettes til længerevarende ophold
eller overnatning.

Område S1
3.14 Området skal anvendes til offentlige
og private serviceformål som skole,
institution, kontor og andet serviceerhverv, som ikke er til gene for omgivelserne. Der kan i mindre omfang
indpasses boliger, som har tilknytning
til området.

Område S2
3.15 Området skal anvendes til offentlige
og private serviceformål som skole,
daginstitution, kontor og andet serviceerhverv, som ikke er til gene for
omgivelserne. Området må ikke anvendes til overnatning eller beboelse.
3.16 Der skal udlægges opholdsarealer
svarende til mindst 15 % af etagearealet.

BESTEMMELSER

4.

Udstykning

4.1

I område B1 må udstykninger kun
foretages efter principperne vist på
kortbilaget og kun således, at ingen
grund er mindre end 800 m2 og større
end 1.500 m2.

4.2

4.3

I område B2 må udstykninger kun
foretages efter en samlet - af byrådet
godkendt - udstykningsplan, hvor ingen grund er mindre end 800 m2 og
større end 1.500 m2
I område E og S1 må udstykninger
kun foretages efter principperne vist
på kortbilaget.

4.4

Område S2 og F må ikke udstykkes.

5.

Vej, sti og parkering

Stier
5.5

Parkering
5.6

I område E skal der anlægges mindst
en parkeringsplads pr. 100m2 bruttoetageareal.

5.7

I område B1 og B2 skal udlægges
parkeringsareal (evt. i garage) til 2
biler pr. bolig.

5.8

Indenfor de på kortbilaget markerede
områder med bevaringsinteresser i
område B1 kan der dispenseres fra
pkt. 5.7 for at sikre virkeliggørelsen
af lokalplanens formål (præciseret i
pkt. 7.1 og 7.2).

5.9

I område S1 og S2 skal udlægges
mindst en parkeringsplads pr. 100 m2
etageareal. Parkeringsarealer kan om
muligt lægges som fælles parkering
for flere ejendomme.

6.

Bevaring

Veje
5.1

Der udlægges nye boligveje jvf. kortbilaget.

5.2

Nye boligveje skal udlægges i mindst
10 meters bredde og indrettes til 30
km/t-zone. Vejbredden skal være
mindst 5,5 meter.
Indenfor område B2 skal Lind Hansens Vej indrettes til 30 km/t-zone
med fortov langs den ene side.

5.3

Indenfor område E skal etableres fælles sti i begge færdselsretninger af
Lind Hansens Vej samt vendeplads
(evt. rundkørsel) for erhvervsmæssig
trafik jf. kortbilaget.

5.4

I forbindelse med etablering af vejforbindelse mellem Sedenvej og Lind
Hansensvej skal Sedenvej lukkes ved
Skibhusvej. For enden af Sedenvej
skal etableres vendeplads jvf. kortbilaget.

Der udlægges arealer til nye stier i
princippet som vist på kortbilaget.

Der gælder følgende særlige bestemmelser for de på kortbilaget markerede områder med bevaringsinteresser:
6.1

Bebyggelsen skal bevares med sin
oprindelige form, proportioner, udtryk og materialekarakter og nye bygninger og bygningsdele skal tilpasses
den eksisterende bebyggelse med
hensyn til placering, proportioner,
materialevalg og farver.

6.2

Odense Gamle Kanal og det maritime
miljø omkring den, herunder bådebroer, skur, opholdsmuligheder og bådplads til vinteroplag skal bevares.

6.3

Terrænet må ikke reguleres med mere
end +/- 30 cm i forhold til naturligt
terræn.
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FIGUR 1 illustrerer begreberne som benyttes i afsnit 7 og 8
Figuren viser længehus med symmetrisk saddeltag, lav facadehøjde og regelmæssigt placerede og proportionerede vinduer. Huset ligger med facade og adgangsdør i facadebyggelinjen og arealet foran fremtræder som have uden sekundær bebyggelse.
1 Den primære bebyggelse er typisk den største bygning med hovedfunktionen (fx bolig).
2 Den sekundære bebyggelse omfatter udhuse, garager, carporte og mindre bygninger.

6.4

Parabolantenner og andet teknisk udstyr må ikke opsættes synligt fra vej.

6.5

Ejendommen Skibhusvej nr. 388 skal
bevares i sin helhed. Bygningerne må
ikke nedrives. Lindetræerne langs
Skibhusvej og kastanierne langs indkørslen skal bevares og fornyes.

6.6

8

Der kan dispenseres fra pkt. 6.1 og
6.2, hvis der efter byrådets konkrete
skøn opnås en god helhedsvirkning
og såfremt dette ikke strider mod bestemmelserne i afsnit 7 og 8.
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7.

Bebyggelsens
omfang og placering
Område B1 og B2

7.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Der må kun bygges 1 bolig
pr. grund.

Område B1
7.2

Såfremt der er fastlagt en facadebyggelinje på ejendommen, skal den primære bebyggelse1 opføres med den
længste facade og adgang/hoveddør i
facadebyggelinjen.

BESTEMMELSER

7.3

Ny primær bebyggelse1 skal opføres
som længehuse i maks. 1½ etage med
en bygningsdybde på maks. 8 meter
og en bygningslængde på min. 1,5 x
bygningsdybden.

7.4

Tagryggen må ikke placeres højere
end 7,5 meter over vejkoten. Tagfoden må ikke placeres højere end 3,5
meter over vejkoten.

7.5

Sekundær bebyggelse2 skal placeres
minimum 5 meter fra facadelinjen,
hvor en sådan er markeret jf. kortbilaget eller bag den primære bebyggelses forkant. Sekundær bebyggelse2
må kun opføres i 1 etage.

Område B2
Den primære bebyggelse må udføres
i maks. 2 etager. Den sekundære bebyggelse2 i maks. 1.

7.7

Såfremt der er fastlagt en facadebyggelinje på ejendommen, skal den primære bebyggelse1 opføres med den
længste facade og adgang/hoveddør i
facadebyggelinjen.
Ved byggeri i 1½ etage med udnyttet
tagetage må bygningshøjden ikke
overstige 8,5 m (målt fra terræn til
højeste punkt på taget) og facadehøjden (målt fra terræn til tagfod) må
ikke overstige 4 m.
Tagudhænget må ikke afsluttes lavere
end øverste vindues overkant.
Skorstene må opføres i max 1 meters
højde over bygningshøjden.

7.9

Område E
7.11 Max. 50% af den enkelte ejendom må
bebygges, og bygningens rumfang må
ikke udgøre mere end 3 m3 pr. m2
grundareal (rumfanget beregnes af
den del af bygningen, der er over færdigt terræn).
7.12 Bygningshøjden må ikke overstige 10
meter. Skorstene og lignende kan dog
opføres i ind til 15 meters højde over
terræn.

Område F1-F8
1

7.6

7.8

res nærmere adgangsgivende vej end
den primære bebyggelse1. Sekundær
bebyggelse2 må kun opføres i 1 etage.

Ved byggeri med fladt tag må bygningshøjden ikke overstige 7 m (målt
fra terræn til bygningens højeste
punkt, dog undtaget skorsten).
Skorstene må opføres i max 2 meters
højde over bygningshøjden.

7.10 Sekundær bebyggelse2 må ikke place-

7.13 Der må kun opføres , som er nødvendige for områdets brug som friareal,
dog ikke i de på kortbilaget markerede landskabskik jf. pkt. 10.7.
I område F8 må ovennævnte mindre
bebyggelse, fæskure og lignende kun
etableres såfremt det ikke strider mod
de for området gældende naturbeskyttelsesbestemmelser.
7.14 Bebyggelse, fæskure og lignende må
ikke opføres med et grundareal over
20 m2. Bygningshøjden må max være
3 meter over terræn.

Område S1
7.15 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.
Den primære bebyggelse1 skal opføres med den længste facade i facadebyggelinjen.
7.16 Bebyggelsen må opføres i op til 1½
etage.
7.17 Sekundære bygninger2 (skure, garager, drivhuse mv.) skal placeres min.
5 meter fra facadelinjen.
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7.18 Terrænet må ikke ændres med mere
end +/- 30 cm i forhold til naturligt
terræn.

Område S2
7.19 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres højere end 2 etager.
7.20 Bygningshøjden må ikke overstige
8,5 m (målt fra færdigt terræn ved
ankomst-siden til højeste punkt på
taget) og facadehøjden (målt fra færdigt terræn ved ankomst-siden til tagfod) må ikke overstige 4,5 m.

udføres i tegl og overfladebehandles
som bygningens facade.
8.5

Tagrender og nedløbsrør skal udføres
i zink.

8.6

Der må ikke etableres udvendige balkoner, altaner eller lignende på bygningens facade mod vejen/facadebyggelinjen.

8.7

Ydervægge og gavle på den primære
bebyggelse1 skal udføres i teglmur
eller bindingsværk. Murede ydervægge og gavle skal fremtræde som
blank, vandskuret eller pudset mur i
jordfarver jf. bilag 1. De oprindelige
ydervægge og gavle må ikke sløres
eller tildækkes ved skalmuring, efterisolering eller lignende, ligesom bindingsværket ikke må behandles med
andre materialer end maling i jordfarveskalaen jf. bilag 1.

8.8

Træværk skal males i jordfarver jf.
bilag 1.

8.9

Vindues- og døråbninger i ydervægge
på den primære bebyggelse skal udformes med en regelmæssig placering
og proportionering.

7.21 Terrænet må ikke ændres med mere
end +/- 30 cm i forhold til naturligt
terræn.

8.

Bebyggelsens ydre
fremtræden
Område B1 og S1

8.1

Til- og ombygninger skal tilpasses
bygningens byggestil, alder og proportioner og materialer.

8.2

Tage skal udføres med symmetrisk
sadeltag med en taghældning mellem
45 og 50 grader. Taget skal udføres
som heltag eller med kvart- eller halvvalm.
Tage på den primære bebyggelse1 må
kun dækkes med røde ikke-glaserede
vingetegl, strå eller naturskifer (og
der tillades ikke imiterede udgaver af
disse produkter/materialer).

8.3

8.4

10

Kvistenes størrelse, placering og materialer skal tilpasses bygningens
byggestil, alder og proportioner. Den
samlede bredde af tagvinduer eller
kviste må ikke overstige 1/3 af tagfladens længde.
Skorstene skal placeres i tagryggen,
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8.10 Ydervægge på sekundære bygninger2
(undtagen drivhuse) skal fremtræde i
blank mur, med pudset eller vandskuret overflade eller i træ. Farvesætning
må kun ske i jordfarveskalaen jf. bilag 1.
8.11 Tage på sekundær bebyggelse2 skal
have en hældning mellem 20 og 50
grader. Taget må dækkes med tagpap,
træ, røde vingetegl eller zink.

Skærpede bestemmelser
Ud over pkt. 8.1 - 8.11 gælder følgende skærpede bestemmelser for de på
kortbilaget markerede områder med
bevaringsinteresser samt for område
S1:

BESTEMMELSER

Der kan kun dispenseres fra kravet
om placering af tagvinduer, for at sikre redningsåbninger jf. Byggeloven.

Område B2
8.18 De udvendige bygningssider må kun
fremtræde i træ, beton samt blank,
vandskuret eller pudset mur. Farvesætning må kun ske i jordfarveskalaen jf. bilag 1.

FIGUR 2. Muret gesims

8.12 Murede ydervægge skal afsluttes med
muret gesims jf. Figur 2.
8.13 Pudsede eller vandskurede ydervægge
skal kalkes i jordfarver jf. bilag 1.
Bindingsværk skal males sort, fyldninger i bindingsværk skal pudses
eller vandskures og kalkes i jordfarver jf. bilag 1.
8.14 Vinduesåbninger skal være på højformat. Vinduers udvendige rammer skal
være i træ og sidehængte. Vinduers
udvendige ruder skal være i klart glas.

8.19 Tage må kun dækkes med strå, græstørv, skifer ikke-glaserede tegl eller
andre naturmaterialer.
8.20 Kvistenes størrelse, placering og materialer skal tilpasses bygningens stil
og proportioner. Den samlede bredde
af kviste må ikke overstige 1/3 af
tagfladens længde.

Område E og S2
8.21 De udvendige bygningssider skal
fremtræde som blank, vandskuret eller pudset mur i jordfarver jf. bilag 1.

8.15 Tegltage skal udføres uden udhæng.

8.22 Der må ikke anvendes reflekterende
materialer, spejlglas eller lignende.
Dominerede visuelle virkemidler eller
voldsom farvesætning må ikke anvendes.

8.16 Lysåbninger i taget må kun udføres
som enkeltsiddende tagvinduer eller
kviste placeret regelmæssigt på tagfladen.

8.23 Ventilationsanlæg, solfangere mv.
skal placeres så de ikke ses fra vejen
eller samles og dækkes bag facade jf.
8.21.

8.17 Kviste skal udføres med saddeltag
med samme materiale som bygningens tag. Kvistens flunker må ikke
udføres i glas, zink eller pladematerialer. Tagvinduers bredde må ikke
overstige 0,8 m og kvistes bredde må
ikke overstige 1,5 m. Tagvinduer eller
kviste skal placeres minimum 50 cm
(eller 3 tagsten) oppe på taget i forhold til tagfoden.

Område F1-F8
8.24 Tage må kun dækkes med tagpap,
træ, røde ikke-glaserede vingetegl
eller zink.
8.25 Ydervægge må kun beklædes med træ
i mørke jordfarver eller oliebehandlet
træ.
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9.

Skiltning og reklamering

9.1

Skiltning må kun udføres som facadeskiltning jf. 9.3 indeholdende navn og
logo for det firma, der har adresse på
grunden. Herudover må opsættes almindelig henvisningsskiltning (for
parkering, kontor, vareindlevering o.
lign.) i terræn. I område E må opsættes firmaskiltning jf. pkt. 9.5. Skiltning for enkeltprodukter mv. skal begrænses og underordnes den øvrige
skiltning. Der må ikke opsættes reklameskiltning.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

12

Der må ikke skiltes på hegn, skure,
garager eller øvrige sekundære bygningsdele, tekniske anlæg mv.
Facadeskiltningen skal placeres inden
for facadens naturlige afgrænsning og
ikke rage ud til siden eller op over
taget. Facadeskiltningen skal underordnes bygningens arkitektoniske
træk og holdes i god afstand (mindst
20 cm) til bygningens detaljer og linier.
I område må kun i begrænset omfang
skiltes og kun i forbindelse med områdernes rekreative benyttelse. I område F3 og F7 må dog skiltes i forbindelse med beboeraktiviteter og lignende jf. dog .
I område E må der ved indkørsel til
virksomheden opsættes ét skilt, ikke
større end 4½ x 1 x 1 meter eller 1½ x
2 x 0,3 meter (højde x bredde x dybde). Der må maksimalt opsættes én
gruppe à 3 flagstænger pr. ejendom.
Flagstængerne må ikke være højere
end 8,5 meter. Flagdugens højde må
maksimalt være 1/5 af flagstangens
højde.
Lys må ikke være til gene for trafikken eller virke dominerende i området. På fritstående skilte må kun navn/
logo belyses. På facader må kun
navn/logo belyses. Der må kun an-
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vendes stationært, hvidt lys.

10. Ubebyggede arealer
10.1 Terrænet må ikke ændres med mere
end +/- 30 cm i forhold til naturligt
terræn.
Støttemure og halvmure må kun
fremstå i natursten.
10.2 I område B1 må arealerne mellem
facaden og vejen kun befæstes i forbindelse med adgang til hoveddør
samt parkering. Herudover skal arealerne fremtræde som forhave.
Hegn må ikke opsættes i større højde
end ½ meter.
10.3 I område B2 må hegning kun etableres som levende hegn i danske arter,
fx bøg, syren eller hassel.
Trådhegn og lignende må ikke være
synlig mod fællesarealer og Fområderne og skal skjules bag tæt
grøn beplantning.

Område F
10.4 Inden for det på kortbilaget markerede område til støjvold/afstandsbælte
skal anlægges beplantet støjvold eller
grønt afstandsbælte for sikre at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan
overholdes i område B2.
10.5 Der må etableres ny beplantning i
form af skov, plantebælter, trægrupper, hegn mv. jf. principperne på kortbilaget.
10.6 Områderne må kun befæstes til stier,
ny boligvej samt til lege- og opholdsarealer.
Herudover må der i F8 ikke befæstes
arealer, etableres stier eller andet,
som strider mod de for området gældende naturbeskyttelsesbestemmelser
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10.7 De på kortbilaget markerede landskabskik skal friholdes for beplantning og bebyggelse.
10.8 Der må kun foretages udtynding af
beplantningen i forbindelse med driften af områderne. Der må kun ryddes
større områder i beplantningen i forbindelse med anlæg af stier og opholdspladser samt i forbindelse med
etablering af visuelle åbninger/kik
mod landskabet.
10.9 Der må ikke opsættes tekniske anlæg,
master, kommerciel skiltning eller
lignende i områderne.
10.10 Der skal rejses skov i område F2.
10.11 Vandhullerne i område F4 og F5 skal
bevares, men må oprenses og udvides
(bemærk dog at såfremt vandarealet
øges til over 100 m2, omfattes vandhullet af Naturbeskyttelseslovens §
3).
Kanalen og bådebroerne skal bevares.

11. Forudsætninger
for ibrugtagen
11.1 Ved nybyggeri og ændret anvendelse
skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
Støjgrænserne for område B1 og B2
fremgår af pkt. 3.1. Ovennævnte skal
dokumenteres ved beregninger, før
byggeriet kan godkendes.
11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug,
før denne er tilsluttet offentligt kloakanlæg, vandforsyning og fjernvarme.
11.3 Inden boligområdet B2 tages i brug
skal følgende etableres:
• Den på kortbilaget markerede

• Trafiksanering af Lind Hansens

Vej jf. pkt. 5.

12. Ophævelse af lokalplaner
og byplanvedtægter
12.1 Byplanvedtægt nr. 29 ophæves ved
bekendtgørelsen af nærværende lokalplan.
12.2 Lokalplan nr. 1-385 ophæves ved bekendtgørelsen af nærværende lokalplan.

13. Grundejerforening
13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige
ejere af nyetablerede grunde i område
B1, B2 og E samt for alle grundejere,
der er forpligtet i henhold til lokalplan
1-385 (Det er ejerne af følgende ejendomme: Sedenvej 9, matr.nr. 36g,
Sedenvej 11, matr.nr. 36h, Sedenvej
13, matr.nr. 36i, Sedenvej 15, matr.nr.
36k, Sedenvej 17, matr.nr. 34u,
Sedenvej 19, matr.nr. 34v, Sedenvej
21, matr.nr. 34x, Sedenvej 23,
matr.nr. 34y, Sedenvej 6, matr.nr.
38o, Skibhusvej 379, matr.nr. 31a,
Skibhusvej 383, matr.nr. 34o, Skibhusvej 385, matr.nr. 34p, Skibhusvej
387, matr.nr. 34q, Skibhusvej 389,
matr.nr. 34r, Skibhusvej 391, matr.nr.
34s, Skibhusvej 393, matr.nr. 34t,
Skibhusvej 418, matr.nr. 35l, Lind
Hansens Vej 3, matr.nr. 1ov, Lind
Hansens Vej 5, matr.nr. 1oy, Lind
Hansens Vej 4, matr.nr. 34ø, Lind
Hansens Vej 6, matr.nr. 34æ, alle i
Marienlund Hgd., Odense Jorder.)
Grundejerforeningen skal oprettes når
Odense Byråd træffer beslutning herom.

rundkørsel/vendeplads i område E.
• Det på kortbilaget markerede støj-

vold/afstandsbælte jf. pkt. 10.4 og
11.1.

Grundejerforeningen skal varetage
vedligeholdelsen af område F7 samt
boligveje, brønde og stikledninger i
udstykningsområderne.
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Grundejerforeningen er berettiget til
at opkræve bidrag hos medlemmerne
til løsning af foreningens opgaver.
Nærmere bestemmelser herom fastsættes i foreningens vedtægter. Foreningens vedtægter skal godkendes af
Odense byråd.
Grundejerforeningerne har pligt til at
tage skøde på de grønne arealer i F7
og de private veje og stier i udstykningsområderne, såfremt dette kræves
af Odense Byråd.

14. Varige retsvirkninger

Lokalplanen indeholder i afsnit 12
bestemmelser om, at de i afsnittet
nævnte lokalplaner ophæves inden for
denne lokalplans område.

Påtegning
Godkendt til offentliggørelse
Odense Byråd, den 9. november 2005

Lokalplanen endeligt vedtaget

Bebyggelse/anvendelse

Odense Byråd, den 26. april 2006

Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. § 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse
af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i
sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Sign. Jan Boye

Dispensation
Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af ny lokalplan.

Servitutter og lokalplaner
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig
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Lokalplanens retsvirkninger trådt i
kraft ved annoncering den 16. maj
2006.

Anmelder:
Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Byplan- og Miljøafdelingen
Odense Slot, 5000 Odense C
Tlf. 66131372
Foranstående lokalplan nr. 1-636 for
Skibhusene begæres herved i medfør
af § 31, stk. 2, i Lov om Planlægning,
tinglyst på følgende matr. nr. af
Marienlund Hovedgård, Odense Jorder: 1t, 1u 1x,1ag, 1ai, 1ak, 1al,
1an,1ao,1oo, 1oy, 1ov, 1pl, 1pm, 29b,
29c, 31a, 31c, 32a, 32b, 32c, 32f, 32g,
32i, 33a, 33b, 33c, 33d, 34a, 34b,
34d, 34e, 34f, 34i, 34l, 34m, 34o,
34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34x,
34y, 34z, 34æ, 34ø, 34aa, 35a, 35b,
35c, 35f, 35i, 35l, 36a, 36c, 36d, 36e,
36f, 36g, 36h, 36i, 36k, 36l, 37a, 37c,
37e, 37f, 37g, 38a, 38b, 38c, 38d,

BESTEMMELSER

38e, 38f, 38m, 38n, 38o, 38p, 39a, 39b,
40a, 40b, 40c, 41, 42a, 42b, 42c, 42d, 42e,
43, 44a, 44b, 45a, 45c, 45d, 46a, 46b, 49a,
49b, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h,
50i, 50k, 50l, 50m, 50n, 50o, 75 b, 79a og
79b, samt på følgende matr. nr. af Bågø
Strand, Odense Jorder: 21h og 21i.
Samtidig begæres lokalplan nr. 1-385 for
området Ejbygade - Havnegade - Skibhusvej - Sedenvej, tinglyst den 18. august
1988, aflyst på følgende matr. nr. af
Marienlund Hovedgård, Odense Jorder: 1t,
1u 1x,1ag, 1ai, 1ak, 1al, 1an,1ao,1oo, 1oy,
1ov, 1pl, 1pm, 29b, 29c, 31a, 31c, 32a, 32b,
32c, 32f, 32g, 32i, 33a, 33b, 33c, 33d, 34a,
34b, 34d, 34e, 34f, 34i, 34l, 34m, 34o, 34p,
34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34x, 34y, 34z,
34æ, 34ø, 34aa, 35a, 35b, 35c, 35f, 35i, 35l,
36a, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36k,
36l, 37a, 37c, 37e, 37f, 37g, 38a, 38b, 38c,
38d, 38e, 38f, 38m, 38n, 38o, 38p, 39a,
39b, 40a, 40b, 40c, 41, 42a, 42b, 42c, 42d,
42e, 43, 44a, 44b, 45a, 45c, 45d, 46a, 46b,
49a, 49b, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g,
50h, 50i, 50k, 50l, 50m, 50n, 50o, 75 b, 79a
og 79b, samt på følgende matr. nr. af Bågø
Strand, Odense Jorder: 21h og 21i.
By- og Kulturforvaltningen
Byplan- og Miljøafdelingen, den 7. juni
2006
Sign. Jannik Nyrop
Souschef
Lyst og aflyst den 8. juni 2006
Retten i Odense
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REDEGØRELSE

Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold samt lokalplanens
forhold til anden planlægning.

Skibhusene set fra luften. Lokalplanområdet er vist med stiplet linje

Lokalplanens baggrund
Odense kommune er af flere af områdets
beboere blevet opfordret til at sikre at Skibhusene bevarer sit præg af landsby og bådebyggerby.
Lokalplan nr. 1-385, som er vedtaget i 1986
udlægger store erhvervsarealer i Skibhusene. Odense Kommune har ikke kunnet afsætte erhvervsgrundene i området og derfor
ændres arealanvendelsen: Erhvervsområderne ved Bågøgade udlægges til friareal og
skovrejsningsområde. Skovrejsningen vil
blive aktuel i forbindelse med kanalforbindelsens realisering. Den endnu ikke udbyg-

gede del af erhvervsområdet ved Lind Hansens Vej ændres til boligformål.
Lokalplanens afgrænsning er fastlagt således, at lokalplan nr. 1-385 og byplanvedtægt nr. 29 kan ophæves samt at byzonearealerne nordøst for Skibhusene er omfattet.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen indeholder bestemmelser der
sikrer at Skibhusene bevarer sit præg at
kystnært miljø. Blandt andet sikres den karakteristiske bebyggelsesstruktur med restriktive bestemmelser for bebyggelsens
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omfang og placering samt for dens ydre
fremtræden. Der tillades kun én bolig på
hver grund, idet klyngebebyggelse ikke
passer ind i landsbystrukturen.
Lokalplanen udlægger areal til nye stier og
boligveje. Lokalplanen sikrer endvidere
trafiksanering af Lind Hansens Vej.
Der gives mulighed for at etablere vejforbindelse mellem Sedenvej og Lind Hansens
Vej.
Lokalplanen sikrer offentlig adgang til friarealerne.

Anden planlægning
Kommuneplan
Lokalplanområdet er i kommuneplanen beliggende i områderne 1.B11, 1.EB9,
1.EB10 samt dele af 1G5.
Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 9
for at ændre rammerne for planlægningen
så lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanen: Del af område 1.EB10
(Lettere industri) ændres til område 1.B12
(Boliger), del af 1.G5 (bynært landskab),
del af 1.B11 (mindre friareal i boligområde)
og hele 1.EB9 (Lettere industri) ændres til
1.F5 (Friareal med offentlig adgang), østlig
del af 1.B11 (mindre friareal i boligområde)
ændres til 1.F6 (Friareal der kan dyrkes eller afgræsses) og del af 1.B11 (Boliger)
ændres til 1.S7 (Service). Herudover foretages mindre justeringer af områdegrænserne.
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Planens miljøvurdering
Der er foretaget miljøscreening af planen
efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer og programmer. Det er i
den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering. Fyns Amt har meddelt, at de ikke har bemærkninger til kommunens afgørelse. Afgørelsen har været annonceret den
8/9 2005. Naturklagenævnet har ikke modtaget klager.
Centerstruktur
Der er bydelscenter på Skibhusvej og hovedcenter i bymidten.
Offentlig service
Lokalplanområdet hører under Sct. Hans
skoles distrikt, hvor der er i dag er 6 børneinstitutioner.
Vej- og stiplan
I forbindelse med at den østlige del af Lind
Hansensvej bliver en del af et boligområde
saneres vejen til 30 km-zone med boligveje.
Den vestlige del forsynes med fællesstier i
begge færdselsretninger.
Sedenvej og Lind Hansens Vej forbindes
med ny boligvej og Sedenvej lukkes ved
Skibhusvej.

REDEGØRELSE

Kollektiv trafik
Området forsynes af Odense Bytrafik som
har stoppested ved krydset Skibhusvej og
Ejbygade. Placeringen af stoppestedet ligger mindre end 800 meter fra boligerne, og
således opfyldes de servicemål Odense Byråd har fastsat for bytrafikken.
Zoneforhold
Hele lokalplanområdet er beliggende i og
forbliver i byzone.
Kanalforbindelsen
Fyns Amt har sammen med Odense Kommune besluttet at gennemføre forundersøgelser af en vejforbindelse over Odense Kanal. Kanalforbindelsen forventes at blive
tilsluttet Ejbygade vest for Skibhusvej. Der
søges en linjeføring, som minimerer indgrebet i de to skovområder mest muligt, og
samtidig opretholder så stor en afstand som
muligt til boligområderne i Skibhuskvarteret. VVM-redegørelse for kanalforbindelsen
forventes offentliggjort i april 2006. Heri
forudsættes kanalforbindelsen anlagt som
en 4-sporet linieføring, der forventes tilsluttet Ejbygade ved Skibhusvej med en 5benet rundkørsel.
Naturbeskyttelse
Regnvandsbassinet i område F7 er en del af
Odense Vandselskabs regnvandssystem.
Regnvandsbassinet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Odense Vandselskab
as har vejadgang og brugsret til regnvandsbassinet.

Den på kortbilaget markerede del af lokalplanens område ligger indenfor internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000
område). For dette område gælder særlige
regler, som fremgår af Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om
afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, ændret ved
bekendtgørelse nr. 920/1076. Ifølge Lov
om miljømål skal vedtages en Natura 2000plan inden udgangen af 2009. I øvrigt henvises til EF-habitatområde nr. 94 og EFfuglebeskyttelsesområde nr. 75.
Arkæologiske interesser
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke
hidtil er registreret fortidsminder inden for
lokalplanområdet. Derimod er der umiddelbart sydvest for arealet registeret en række
gravhøje, ligesom der i nærområdet kendes
bopladser fra yngre bronze-/ældre jernalder.
Det kan således ikke udelukkes, at området
rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af
Museumslovens §27 (lov nr. 473 af 7. juni
2001).
I det omfang et fortidsminde berøres af et
anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at
undgå en sådan uheldig situation kan der
med fordel foretages en forundersøgelse på
arealet forud for anlægsarbejdets opstart
med henblik på at vurdere udstrækning og
bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder.
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Idéskitse til landskabelig bearbejdning af området omkring Skibhusene

På opfordring af bygherren kan Odense Bys
Museer fremsende en tidsplan for og et
budget over de udgifter, som er forbundet
med en forundersøgelse (jf Museumslovens
§25). Da forundersøgelsens resultater kan
få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det
bygherren at kontakte Odense Bys Museer
på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder
kontakte Odense Bys Museer i så god tid
som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet.
Nærmere kan læses på www.dkconline.dk
eller ved kontakt til Odense Bys museer.
Landskabsforhold
Lokalplanområdet afgrænses landskabeligt
mod nord af Odense gl. Kanal.
Mod nordøst ligger Odense Å, og mod øst
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og syd ligger marker og engene langs
Odense Å. Syd for engene ligger kolonihaverne Martins Minde og Biskorup.
Mod vest danner Ejbygade sammen med
Skibhusskoven og Strandskoven en meget
markant og trafikal afgrænsning af lokalplanområdet.
Odense Å er - med sine karakteristiske
bredder og våde enge - omfattet af forslag
til fredning af Odense Å, der skal sikre åen
og bevare og evt. forstærke ådalens landskabelige værdier. Når fredningen er endelig bekendtgjort vil Odense Kommune undersøge mulighederne for at rejse yderlige
skov syd for lokalplanområdet - på de let
skrånende markarealer mellem det eksisterende plantebælte og de våde enge fra Ejbygade til kolonihaverne i Martins Minde.
Skibhusenes enestående placering midt i et
af Odenses største og smukkeste naturom-
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råder langs Odense Å, gør stedet til et yndet
udflugtsmål. Se idéskitse til landskabelig
bearbejdning af området omkring Skibhusene ovenfor.
Jordbrugsforhold
Hvis områderne F4 og F8 skal afgræsses af
dyr, skal kommunen søges om tilladelse.
Kommunens vurdering vil afhænge af antal
af dyr, afstand til beboelser og om dyreholdet etableres som led i naturpleje samt om
det forventes at kunne give gener for omgivelserne.
Følgende kommunale arealer indenfor lokalplanens område er noteret som landbrugsejendomme: Ejendommen Skibhusvej
361 (del af matr.nr. 1oo og hele matr.nr. 1pl
- begge Marienlund Hvg., Odense Jorder).
Ejendommen Skibhusvej 388 (del af
matr.nr. 35a, del af matr.nr. 34b, hele
matr.nr. 32i og hele matr.nr. 32a - alle Marienlund Hvg., Odense Jorder). Ejendommen Sedenvej 2 (del af matr.nr. 38a Marienlund Hvg., Odense Jorder). Ejendommen Sedenvej 6 (del af matr.nr. 38c, del af
matr.nr. 38m, hele matr.nr. 36f, hele
matr.nr. 36l og hele matr.nr. 38p - alle Marienlund Hvg., Odense Jorder). Ejendommen Sedenvej 29 (del af matr.nr. 34i og del
af matr.nr. 33b). Ejendommen Hindehøjvej
60 (del af matr.nr. 34a Marienlund Hvg.,
Odense Jorder).
Realisering af lokalplanen vil betyde, at
disse arealer overgår til bolig-, service-, erhvervs- og friarealformål. Der er ingen fungerende driftsbygninger på de kommunale
arealer indenfor lokalplanens område. Herudover er den private ejendom Sedenvej 12
(del af matr.nr. 38b Marienlund Hvg.,
Odense Jorder) noteret som landbrugsejendom. Lokalplanen ændrer ikke forholdene
på ejendommen. I forbindelse med lokalplanens realisering søges landbrugspligten
for de pågældende arealer ophævet i henhold til Landbrugslovens bestemmelser

Teknisk forsyning
Fjernvarmeforsyningen varetages af Odense
Kommunale Fjernvarmeforsyning.
Elforsyningen varetages af Energi Fyn A/S.
Det er planlagt at kabellægge luftledningerne på Skibhusvej fra nr. 369 og ud til Sedenvej samt Skippervænget i år 2006
Vandforsyningen varetages af Odense
Vandselskab A/S.
Kloakforhold
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan 1999-2011. Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til eksisterende
spildevandsledning i Lind Hansens Vej og
videre til Nordøstrenseanlæg. Tag- og overfladevand ledes i regnvandsledning i Lind
Hansens Vej og videre til Odense Gl. kanal.
Vejtrafikstøj
Lokalplanområdet grænser op til Ejbygade,
der i 2005 har en årsdøgntrafik på 6160 enheder med en hastighed på 60 km/t, andel
af tung trafik 12%. Støjniveau i vejskel
59,5 dB(A). Støjniveau ca 45 m fra vejmidte 53,7 dB(A).
I 2015 efter kanalforbindelsens etablering
forventes en årsdøgntrafik 22.000 enheder,
hastighed 60 km/t andel tung trafik 12%.
Støjniveau 45 m fra vejmidte 59,2 dB(A)
og ca 75 m fra vejmidte 54,7 dB(A).
Kun den eksisterende bolig på matr.nr. 1t
Marienlund Hovedgård, Odense Jorder, ligger indenfor det område, hvor støjniveauet
er højere end den vejledende grænseværdi.
Jordforurening
Der er registreret jordforurening på vidensniveau 2 på grundene Sedenvej 17 og
19 Marienlund Hovedgård, Odense Jorder,
der ikke bebygges før de nødvendige foranstaltninger er gjort og der gives tilladelse
hertil af den administrerende myndighed.
Herudover er registreret jordforurening på

Lokalplan nr. 1-636

21

REDEGØRELSE

vidensniveau 2 på matr. Nr. 21h Bågø
Strand, Odense Jorder og 75b Marienlund
Hovedgård, Odense Jorder. Disse arealer er
friareal, plantebælte, og forureningen har
ikke betydning for den fortsatte anvendelse
hertil.

2. Med 4 meter høj jordvold kan der etableres boliger i én etage nord for Lind
Hansens Vej umiddelbart bag jordvolden og syd for 50 meter inde i området.
Boliger i 1½ og 2 etager kan etableres
70 meter fra virksomhedens skel.

Herudover er der ikke registreret jordforurening eller en formodning om en forurening inden for lokalplanområdet.

3. Med 5,5 meter høj jordvold kan der
nord for Lind Hansens Vej etableres 1½
og 2 etagers boliger umiddelbart bag
jordvolden og syd for 65 meter inde i
området.

I henhold til §71 i Lov om forurenet jord
skal arbejdet standses, såfremt der under
bygge- eller jordarbejde konstateres en forurening af jorden.
Vandindvindingsinteresser
Der er ingen vandindvindingsinteresser i
området.
Virksomhedsstøj
Det nye boligområde B2 ligger udenfor
støjgrænsen fra Fynsværket. I forhold til
lokalplan nr. 1-385 udlægges ikke nye arealer til støjfølsomme anvendelser indenfor
støjgrænsen. Amtet har præciseret overfor
forvaltningen, at det ikke med henvisning
til realisering af det nye boligområde i
Skibhusene kan påbyde Fynsværket at foretage støjdæmpende foranstaltninger. Det er
amtets vurdering, at de kommende grænseværdier for støj i område B2 (45/40/35) p.t.
ikke er overskredet signifikant.
Miljøcenter Fyn har udarbejdet støjredegørelse for støjforholdene ved virksomheden
Maskinfabrikken HMA A/S på Lind Hansens Vej. Følgende modeller illustrerer
hvordan Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes i boligområdet B2:
1. Uden afskærmning kan der etableres
boliger i én etage og udendørs opholdsarealer i en afstand af 80 meter fra virksomhedens skel. Boliger i 1½ og 2 etager kan etableres 100 meter fra virksomhedens skel.
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Servitutter og
grundejerforeninger
I lokalplan 1-385 for Skibhusene pkt. 11.1
bestemmes det, at der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle
grundejere af nyetablerede grunde i såvel
erhvervs- som boligområder inden for lokalplanens område. Denne forpligtelse fastholdes med vedtagelsen af nærværende lokalplan. Således er de respektive grundejere
stadig forpligtet til at være medlem af den
grundejerforening, som oprettes i området.
Det er ejerne af følgende ejendomme:
Sedenvej 9, matr.nr. 36g, Sedenvej 11,
matr.nr. 36h, Sedenvej 13, matr.nr. 36i,
Sedenvej 15, matr.nr. 36k, Sedenvej 17,
matr.nr. 34u, Sedenvej 19, matr.nr. 34v,
Sedenvej 21, matr.nr. 34x, Sedenvej 23,
matr.nr. 34y, Sedenvej 6, matr.nr. 38o,
Skibhusvej 379, matr.nr. 31a, Skibhusvej
383, matr.nr. 34o, Skibhusvej 385, matr.nr.
34p, Skibhusvej 387, matr.nr. 34q, Skibhusvej 389, matr.nr. 34r, Skibhusvej 391,
matr.nr. 34s, Skibhusvej 393, matr.nr. 34t,
Skibhusvej 418, matr.nr. 35l, Lind Hansens
Vej 3, matr.nr. 1ov, Lind Hansens Vej 5,
matr.nr. 1oy, Lind Hansens Vej 4, matr.nr.
34ø, Lind Hansens Vej 6, matr.nr. 34æ, alle
i Marienlund Hgd., Odense Jorder.
Der er ikke ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget november 2005 oprettet grundejerforening i Skibhusene. I henhold til

REDEGØRELSE

Planloven skal grundejerforeningen først
stiftes når en større del af de fremtidige
ejere af ejendommene indenfor lokalplanområdet er kendt.
Det område, som grundejerforeningen efter
nærværende lokalplan skal varetage vedligeholdelsen af er mindre end det, der var
udpeget i lokalplan 1-385. Området svarer
til områdestørrelser som i almindelighed
overdrages til grundejerforeninger i Odense Kommune.

Tilladelse fra
andre myndigheder
Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af vandhuller registreret som værende
omfattet af Naturbeskyttelsesloven.
Der må ikke foretages ændret anvendelse
eller bygge- og anlægsarbejder på de arealer inden for lokalplanens område, der er
kortlagt på vidensniveau 2 efter Lov om
forurenet jord, før der er indhentet tilladelse fra administrerende myndighed.
Der må ikke foretages ændret anvendelse
eller bygge- og anlægsarbejder på de arealer inden for lokalplanens område, som er
noteret som landbrugsejendom, før landbrugspligten er ophævet.
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Om planlægning
Hvad er en lokalplan

Lokalplanens bestemmelser

En lokalplan er en juridisk bindende plan
for et afgrænset område. Med en lokalplan
kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres
i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved
således, hvilke arbejder de må gennemføre,
og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører.

En lokalplan kan indeholde bestemmelser
om for eksempel • områdets anvendelse
• udstykninger
• vej- og stiforhold
• placering og udformning af bebyggelsen

Plansystemet

• bevaring af bygninger og landskabstræk

Kommunernes planlægning af de fysiske
omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet
træffer endelig beslutning om lokalplanens
indhold.

• sikring af friarealer

I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de
overordnede rammer for planlægningen af
de enkelte arealer i kommunen.
Med en lokalplan kan byrådet fastlægge,
hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan.
Der skal altid vedtages en lokalplan, inden
et større byggeri, anlægsarbejde eller en
større nedrivning sættes i gang. Desuden
skal der vedtages en lokalplan, når det er
nødvendigt for at sikre kommuneplanens
virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert
tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx
kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens.

• etablering af fællesanlæg

Offentlig høring
Inden en lokalplan kan vedtages skal den
være fremlagt til offentlig høring i mindst 8
uger. Alle har her mulighed for at fremsætte
bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med
planens endelige vedtagelse.

Lokalplanens opbygning
Bestemmelserne udgør den juridiske del af
planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område.
Kortbilaget viser lokalplanens område.
Redegørelsen indeholder en gennemgang af
lokalplanens indhold, lokalplanens forhold
til anden planlægning samt lokalplanens
foreløbige retsvirkninger.

Tillæg til kommuneplanen
Inden næste revision af kommuneplanen
kan byrådet justere kommuneplanens bestemmelser for et område.
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Bilag 1 til lokalplan nr. 1-636
Den ”klassiske” jordfarveskala
Da dette er en kopi af Rådvadcentrets farvekort er farvegengivelsen kun vejledende.
Der henvises til de originale farvekort.

1

19

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22 23

24

25

26

27

