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Din mening om lokalplanforslaget!
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 1. februar 2019 til den 29. marts 2019.
Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal sendes senest den 29. marts 2019 til: plan@odsherred.dk eller til
Odsherred Kommune, Planteamet, Center for Miljø og Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby.

Lokalplanforslagets
midlertidige
retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er
offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde der
skaber risiko for at foregribe indholdet af den endelige
plan, jf. Planlovens § 17.
Dette forbud gælder dog højst
ét år efter offentliggørelsen af
forslaget.
Når fristen for indsigelser,
ændringsforslag og bemærkninger er udløbet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at
ejendomme udnyttes efter
forslaget. Dette forudsætter
dog, at anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale
om at påbegynde et større
byggearbejde.
Forslaget bortfalder, hvis ikke
planen er endeligt vedtaget
inden tre år fra offentliggørelsen.

Hvad er en lokalplan?
Byrådet fastlægger bindende bestemmelser for et område i en lokalplan.
Fx om anvendelse, udstykning, veje og stier, placering og udformning af
bygninger, bevaring af bygninger og landskabstræk, udlæg af friarealer,
beplantningsforhold, fællesanlæg og zoneforhold.
Lov om planlægning fastlægger, at der skal udarbejdes en lokalplan inden
et større anlægsarbejde eller byggeri sættes i gang eller en større nedrivning gennemføres. Der skal også udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan herudover
altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan.
En lokalplan skal fremlægges til offentlig høring i mindst 4 uger (i nogle tilfælde 2 uger), inden den kan vedtages endeligt. I denne periode har alle
mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag,
og har således mulighed for at påvirke planens kvalitet og indhold. Byrådet
skal tage stilling til modtagne skriftlige indlæg inden lokalplanen kan vedtages endeligt.
Efter den endelige vedtagelse indberettes lokalplanen til Plandata.dk
Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene.
Lokalplanlægningen må ikke stride mod lands-, region- og kommuneplanlægningen, andre love, EU-direktiver m.v., og skal dermed holde sig inden
for disse rammer.
Lokalplaner kan betegnes som grundstenene i det danske planlægningssystem. De udmønter kommuneplanens arealregulerende indhold og rammer,
således at de bliver juridisk bindende overfor den enkelte grundejer.

Indledning
Lokalplanen indledes med en redegørelse om, hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den øvrige planlægning. Herefter følger en
beskrivelse, der fortæller om lokalplanens hovedindhold. Endelig følger selve lokalplanen. Her findes de bindende bestemmelser om den fremtidige
udnyttelse af området.
Lokalplanens retsvirkninger fortæller om planens direkte betydning, blandt
andet for grundejere i området.
Til sidst følger kort, illustrationer og bilag, for at gøre det lettere at forstå
lokalplanbestemmelserne.
Forsidebilledet viser den eksisterende
virksomhed- XL Byg - set fra syd.

Vær opmærksom på, at efter en årrække kan oplysningerne i redegørelsen om anden planlægning og anden lovgivning mv. være blevet forældede,
uanset at lokalplanens bestemmelser stadig er gældende.
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LOKALPLANREDEGØRELSE
BAGGRUND

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe et nyt planlægningsmæssigt grundlag for en geografisk udvidelse og en videreudvikling af den eksisterende
aktivitet i lokalplanens område (byggemarked og trælast).
Området ligger i byzone, og er omfattet af en lokalplan (nr. 96 - For et område i Hørve). Den gældende lokalplan giver mulighed for både enkelte boliger, og for erhvervsformål i miljøklasse 2, der kan forenes med nærheden
til boligområder. Fx. byggemarked/trælast, men også lettere industri, lager
og værkstedsvirksomhed og lignende erhvervsformål.
Den eksisterende virksomhed XL-Byg har imidlertid opkøbt de få private
boligejendomme inden for området, og Odsherred Kommune har i 2018 tilladt at nedlægge helårsboligerne med henblik på, at hele området kan
overgå til erhverv udelukkende i form af byggemarked og trælast med dertil hørende funktioner. Herunder udendørs oplag, parkering, administrative
funktioner, en trælast Drive-in hal med halvtage og en mindre pavillon.
Det er derfor også blevet besluttet at udarbejde et nyt plangrundlag for
området, der muliggør den ønskede udvikling. Lokalplanen erstatter, ved sin
endelige vedtagelse og offentliggørelse, lokalplan nr. 96, for så vidt angår
denne lokalplans afgrænsning.

FORMÅL
Der må kun forhandles byggematerialer, tømmer, grus, sten,
betonvarer, trailere, havebrugsvarer, planter og andre naturligt forekommende varegrupper
i området.

Byrådet ønsker, at området skal anvendes til byggemarked og trælast (med
dertil hørende funktioner. Herunder udendørs oplag, parkering, administrative funktioner, en trælast Drive-in hal med halvtage og en mindre pavillon).
Ud over dette, ønsker byrådet også at sikre, at byggemarkedets område afgrænses mod nord mod Hørve Kirkevej af et lystæt og støjreducerende
hegn, og at hegnet suppleres med beplantning. Dette for at sikre, at eventuelle lys- og støjgener fra byggemarkedets område mod boligområdet reduceres, samt at overgangen mellem byggemarkedet og boligområdet gives
begrønning.
Endelig ønsker byrådet at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra
området.

5

REDEGØRELSE - LOKALPLAN NR. 2019-02

LOKALPLANOMRÅDET

Området ligger meget synligt i den nordlige del af Hørve, ud til Dragsmøllevej, der er en indfaldsvej til byen. På alle sider af området findes boliger,
samt (mod nordøst og øst) Hørve Kirke. Det meste af området anvendes
allerede til byggemarked og trælast (XL BYG). Området er i byzone, og er
lidt over 1,2 ha.



Lokalplanområdet ligger i Hørve.

Lokalplanområdet ligger mod nord i Hørve by mellem Dragsmøllevej, Hørve Kirkevej og
Nørregade, tæt på kirken, bymidten, station mv.
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Området vejbetjenes fra Dragsmøllevej og Nørregade. Området opleves forholdsvist plant, men den nordlige del af byggemarkedets område ligger mellem 0,3 og 1,3 meter lavere end vejene omkring.

Området set fra syd ved Dragsmøllevej/Nørregade
Kilde: Google Maps 2009

Området set fra nord ved Dragsmøllevej/Hørve Kirkevej
Kilde: Google Maps 2009

Området set fra nord fra Nørregade mod Dragsmøllevej
Kilde: Google Maps 2009
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Områdets fremtidige overordnede anvendelse og disponering

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanområdet fremgår af bilag 1, og omfatter matr.nr 10ak (byggemarkedets areal), samt dele af de offentlige vejarealer mod Hørve Kirkevej og Nørregade mod syd. På matr.nr. 10ak må der fremadrettet kun være
et byggemarked og en trælast med med dertil hørende funktioner, herunder udendørs oplag, parkering, administrative funktioner, en trælast Drivein hal med halvtage og en mindre pavillon.
Der er udarbejdet ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan
2017-29 - Erhvervsområde Remisen, Hørve”, for at muliggøre denne lokalplan. Kommuneplantillægget ændrer på rammeområdets afgrænsning mod
nord, ændrer anvendelsen på det tilføjede areal til erhverv fra bolig, og
forhøjer bebyggelsesprocenten en smule fra 33 til 40%. Se mere på side 10.
Der gælder ikke p-normer
for sådan et erhvervsområde.
Der er i lokalplanen fastsat
krav, der vurderes til at dække behovet: ca. 35 parkeringspladser ved Nørregade/Dragsmøllevej foran og langs med
butikken/salgsarealet. Herudover skal der etableres ca.
8 parkeringspladser på selve
pladsarealet.

Nærværende lokalplan giver mulighed for en forholdsvis fri disponering af
arealerne inden for matr. nr. 10ak, og giver forholdsvis vide rammer for
byggeriets udformning. Byggeri skal respektere kirkebyggelinjen og to vejbyggelinjer, medmindre der dispenseres herfra, og skal ellers opføres i henhold til bygningsreglementet, hvor der ikke står andet i lokalplanen. Illustrationsplanen nedenfor viser de fremtidige forhold. De eksisterende bygninger
i den syd-østlige del af området bevares, og der opføres af en ny trælast
Drive-in hal med halvtage, samt en lille pavillon på nordøstgavlen. Ind- og
udkørselsforholdene bliver som vist, og der etableres et lystæt og støjreducerende hegn med beplantning foran langs Hørve Kirkevej. Der etableres ppladser mod syd og øst ved eksisterende bebyggelse, samt på pladsarealet.

MOD HØRVE KIRKEVEJ ETABLERES HEGN MED SPREDT BEPLANTNING FORAN
VEJMIDTE HØRVE
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Bebyggelsens omfang og fremtræden
Bebyggelse må opføres i op til 10 meters højde i 1 etage med udnyttelig
tagetage. Bygningshøjden må maksimalt være 10 meter fra færdigt terræn,
eller fra godkendt niveauplan. Dog kan byggeri over 8,5 meter kun tillades,
såfremt at der kan opnås dispensation fra kirkebyggelinjen. Arealet hvor
den ny trælast Drive-in hal skal ligge, ligger mellem 0,3 og 1,3 meter lavere
end Hørve Kirkevej, se ill. nedenfor. Se redegørelsen side 10.
Bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40.
Der kan etableres forskellige tagformer indenfor området (saddeltage, flade
tage, mansardtage og tage med ensidig hældning), som de eksisterende forhold.
Farverne på bygningers facader og tage skal holdes i afdæmpede, matte
farver, i sorte, røde, hvide, grønne, samt grålige nuancer. Der må ikke anvendes reflekterende materialer inden for lokalplanens område.

Hegning, skiltning/reklamering, belysning og belægning
Området skal belægges med asfalt eller beton, samt græs. Der kan hegnes
med trådhegn mod Dragsmøllevej, gerne suppleret med klatreplanter eller
anden beplantning. Der skal etableres et lystæt og støjreducerende hegn
med beplantning foran langs Hørve Kirkevej. Der må skiltes og reklameres
i begrænset omfang. Belysning af skilte og/eller bygninger må kun ske i et
begrænset omfang.
Der må kun etableres nedadrettet, blændfri og ensartet belysning inden for
lokalplanens område, herunder pladsbelysning. Dominerende belysning eller
belysning, der er til gene for trafikken eller de omboende, tillades ikke.

GAVL MOD ØST					
							

HØRVE KIRKEVEJ					
1,33 meter over terræn ift. hal

HØRVE KIRKEVEJ
0,3 meter over terræn ift. hal

GAVL MOD VEST
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KOMMUNEPLAN 2017-2029

Hovedstruktur
Det fremgår af kommunens strategiske planlægning, at Odsherreds byer skal
fortættes og udvikles indefra med blandt andet nye byfunktioner, så bylivet
forstærkes. Det fremgår også, at byudviklingen skal samtænkes med trafikstrukturen, så brugen af kollektiv trafik fremmes og det bliver lettere og
tryggere at være fodgænger eller cyklist. Lokalplanlægning skal sørge for
at (nye) erhvervsområder ikke påvirker omgivelserne markant. Lokalplaner
skal bl.a. sikre, at bygninger og arealer langs de overordnede veje fremtræder i arkitektonisk høj kvalitet med grønne arealer, og at skiltning og flagning reguleres.
Hørve er en centerby med station og busforbindelser. Området ligger godt i
forhold til overordnet infrastruktur. Der er tale om en videreudvikling af et
eksisterende byggemarked, hvilket vil understøtte byen og handelslivet.

RAMMER FOR LOKALPLAN

Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 Erhvervsområde Remisen, Hørve
Lokalplanområdet ligger inden for to rammeområder. Rrammeområde 13E1
(Erhvervsområde Remisen), som er udlagt til lettere industri og særligt
pladskrævende varegrupper, samt rammeområde 13B2 (Hørve landsby og
Hørve nordvest), der er udlagt til boligområde og blandet boligområde.
For at muliggøre den ønskede udvikling indenfor lokalplanens område er der
blevet udarbejdet et kommuneplantillæg. Med kommuneplantillæg nr. 6 til
Kommuneplan 2017-29 udvides rammeområde 13E1 med et mindre areal mod
nord og arealet skifter anvendelse til erhverv. Rammeområde 13B2 reduceres
mod syd med det samme areal. Samtidig øges b% for rammeområde 13E1 fra 33
til 40 for at muliggøre mere bebyggelse. Der sker herudover ingen ændringer
med de to rammeområders bestemmelser eller afgrænsning. Forslag til
kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplanforslag skal ses i en sammenhæng, og
udsendes derfor samtidigt i høring i perioden 1. februar til 29. marts 2019.

DIVERSE UDPEGNINGER

Kirkebyggelinje og kirkeomgivelser
Lokalplanområdet er ikke udpeget som del af et kulturmiljø, og indeholder
hverken fredede eller bevaringsværdige bygninger. Men området er omfattet af et 121 ha stort område udpeget med kirkeomgivelser (Hørve kirke)
og er også omfattet af 300 meter udpegningen med kirkebyggelinjer, jf. Lov
om naturbeskyttelse, §19.

* Note
Arealet, hvor den ny trælast
Drive-in hal skal ligge, ligger
mellem 0,3 og 1,3 meter
lavere end Hørve Kirkevej,
se ill. side 9.

Kirkebyggelinien er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygning til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 8,5 meter, som virker skæmmende på kirken eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Efter
bestemmelsen er det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt*.
I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke. Beskyttelseslinjen regnes fra kirkebygningen og ikke eksempelvis fra kirkemuren. Bestemmelsen omfatter alt
byggeri, herunder også placering af siloer, elmaster og vindmøller.
Byrådet kan dispensere fra kirkebyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens §
65, stk. 2. Byrådets afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Det er vurderingen, at en realisering af lokalplanen ikke vil virke skæmmende på Hørve kirke eller hindre, at kirken er synlig i landskabet. Det ønskede
nye byggeri i området vil ligge lavere i terrænnet end Hørve Kirkevej. Herved vil hallen ikke markant overskride de 8,5 meter. Se illustration side 9.

Kirkebyggelinjen er den røde skravering,

Jordforurening
Der er registeret et areal med jordforurening på vidensniveau V1, og fordi området er beliggende i byzone, er hele lokalplanområdet som udgangspunktet klassificeret som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet.
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt
en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer,
der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på
jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning
underrettes. Regionsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det
videre arbejde.
Jordhåndtering / flytning af jord skal ske jf. gældende lovgivning. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Den blå farve viser, hvor jorden er udpeget som V1.
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Klima og bæredygtighed

Det er en fordel at forsinke
store regnmængder, så kloaksystemerne og rensningsanlæggene ikke overbelastes ved
pludselige og kraftige regnhændelser.

På baggrund af kortlægning er det vurderet, at jorden er egnet til nedsivning. Men grundet anvendelsen til byggemarked (høj belægningsgrad), pga.
jordforurening (V1), og da området er separatkloakeret og eksisterende forhold er tilsluttet offentlig kloak, kræves det, at ny bebyggelse og alle belagte arealer tilsluttes offentlig kloak. Det kan dog forventes, at der vil blive stillet krav om forsinkelse af regnvand og overfladevand, inden udledning
til kloak.
Der er ikke udpeget bluespot i området.
Lokalplanen giver mulighed for opsætning af solceller og solfangere, som en
integreret del af tagflader og facader (dog maks. glanstal 20), og der gives
mulighed for ”grønne” tage (sedumbelagte tage).

Grundvandvand, vandløb og natur
Lokalplanområdet området er udpeget som et område med drikkevandsinteresser, og som et indvindingsopland udenfor OSD (Område med Særlige
Drikkevandsinteresser). Området er egnet til nedsivning, men belægningsgraden er meget høj i området, og området skal tilsluttes kloak, se ovenfor.
Det er et kommuneplanlagt område i byzone, og der er tale om en videreførelse og en mindre udvidelse af eksisterende forhold. Eftersom området
har så høj en belægningsgrad og skal tilsluttes kloak vurderes det, at arealanvendelsen ikke vil udgøre en trussel mod grundvandet.
Der er ikke vandløb eller natur omfattet af vand- og naturplaner, eller naturbeskyttelse.

Arkæologiske interesser, fredninger og bygningsbevaring
Der er ikke registreret fund af fortidsminder eller lignende inden for lokalplanområdet. Der er ikke udpeget fredninger, og der er ingen bevaringsinteresser tilknyttet bygninger i området.
Hvis der stødes på fortidsminder under anlægsarbejde er det omfattet af
Museumslovens kap. 8, § 27, stk. 2. Arbejdet skal standses i det omfang, at
det berører fortidsmindet, og Vestsjællands Museer - Odsherred, Annebjerg
Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj. skal kontaktes (lovbekendtgørelse nr. nr. 358 af
08/04/2014).

TRAFIK OG
VEJTILSLUTNING

Lokalplanområdets anvendes allerede som byggemarked og trælast, og er
tilsluttet det eksisterende vejnet. Vejmyndigheden har i forbindelse med lokalplanens tilblivelse vurderet, at vejtilslutning jf. lokalplanens bestemmelser er acceptable ift. trafikafvikling og trafiksikkerhed. Udviklingen i området forventes ikke at få væsentlig betydning for trafikafviklingen i området.
Den endelige placering og udformning af veje/kørebanearealer, samt areal til parkering, lastezone og vendepladser indenfor selve byggemarkedets
pladsområde skal godkendes af vejmyndigheden.
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VEJBYGGELINJER

Der er hhv. tinglyst og bekendtgjort to vejbyggelinjer af betydning for
lokalplanområdet. Inden for disse må der derfor ikke opføres bebyggelse
eller andre anlæg af blivende art, herunder nødvendig kørevej for lastbiler og lignende, uden dispensation. Myndighed er Odsherred Kommune
(vejmyndigheden).
Det drejer sig om:

Vejbyggelinjerne vises ikke
på kort i lokalplanens bilag.
Der skal redegøres for forholdene i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

- Byggelinje bekendtgjort på matr.nr. 10ak og 10bu, Hørve by, Hørve.
Der er pålagt en vejbyggelinje beliggende i en afstand fra Dragsmøllevejs
vejmidte på 20 m + 1,5 x højdeforskellen + 1 m.

MILJØFORHOLD

Lysgener

- Byggelinje lyst på matr.nr. 7c, 10cs, 10h, 10ak, 10i, 10fa og 10g, Hørve by,
Hørve. Der er pålagt en vejbyggelinje beliggende i en afstand fra Hørve
Kirkevejs vejmidte på 12 m + 1,5 x højdeforskellen + 1 m.

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være blændende lys fra byggemarkedet til trafikken på Dragsmøllevej. Højtsiddende lyspunkter skal
afskærmes, og det skal undgås, at billygter fra parkeringsarealer og kørearealer kan forstyrre trafikken. Dominerende belysning tillades ikke.
Belysning af skilte og/eller bygninger må kun ske i et begrænset omfang og
må ikke virke blændende.
For at imødegå evt. lysgener mod Hørve Kirkevej sætter lokalplanen krav
om etablering af et lystæt hegn som overgang mellem erhvervsområdet og
boligområdet på Hørve Kirkevejs nordlige side.

Støj
Støjbelastningen fra drift af byggemarked og tømmerhandel udgøres primært af transport (til- og frakøring af varer) og kørsel med el-truck.
Disse aktiviteter er begrænset til at foregå hverdage fra kl 06-18, lørdage
fra kl. 08-15 og søndage fra kl. 9-13.
Erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanområdet skal oveholde Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser.
Lokalplanen stiller krav om etablering af et støjreducerende hegn langs
med Hørve Kirkevej, hvor der sker en overgang fra erhvervsområde til boligområde, og krav om at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før det er etableret.

Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af Odsherred Kommunes spildevandsplan.
Området er separatkloakeret, og ny bebyggelse og alle belagte arealer skaltilsluttes offentlig kloak. Kloakering skal projekteres i samråd med - og efter anvisninger fra Odsherred Forsyning.

Eksisterende rørlagt vandløb
Der er kendskab til et privat, rørlagt vandløb i området, men den nøjagtige
beliggenhed kendes ikke. Der skal ansøges til Odsherred Kommune
(vandteamet), hvis der ønskes ændringer af det rørlagte vandløbs forløb.

Jordforurening
Der er konstateret mistanke om at en del af arealet kan være forurenet
(V1), se mere på s. 11.
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SERVITUTTER,
DEKLARATIONER OG
AFLYSNING AF LOKALPLAN

Der er blevet udarbejdet en servitutredegørelse i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse. Der er ingen servitutter eller deklarationer, der begæres
aflyst med lokalplanen.
”Lokalplan nr. 96 for et område i Hørve”, vedtaget den 15.9 2003, ophæves
og aflyses, for så vidt angår denne lokalplans afgrænsning, med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan.

TILLADELSER/
DISPENSATIONER

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelser om kirkebyggelinjer og
kirkeomgivelser. Der må derfor ikke opføres bebyggelse, der overskrider 8,5
m uden dispensation. Dispensationen behandles af bygningsmyndigheden i
Odsherred Kommune.
Der er hhv. tinglyst og bekendtgjort to vejbyggelinjer af betydning for
lokalplanområdet. Inden for disse må der derfor ikke opføres bebyggelse
eller andre anlæg af blivende art, herunder nødvendig kørevej for lastbiler
og lignende, uden dispensation. Dispensationen behandles af trafikmyndigheden i Odsherred Kommune.

FORUDSÆTNING FOR
IBRUGTAGNING

Lokalplanen fastsætter krav, der skal opfyldes, før end ny bebyggelse må
tages i brug. Det drejer sig om forhold vedr. vejadgang og parkering, et
støjreducerende og lystæt hegn, samt tilhørende beplantning, samt tilslutning til offentlig kloak. Se § 11.

MILJØVURDERING

Der er udarbejdet en miljøscreening af hhv. nærværende lokalplan og det
tilhørende kommuneplantillæg i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer
og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25.10. 2018).
På baggrund af begge screeningerne vurderes det, at planerne ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor den 29. januar 2019 efter
lovens § 10 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderinger af hverken nærværende lokalplanforslag, eller kommuneplantillæg nr.
6, der begge alene omfatter et mindre område på lokalt plan, og ikke omfatter projekter, der er nævnt i lovens bilag 1 og 2.
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LOKALPLANBESTEMMELSER
§ 1 FORMÅL

Lokalplanens formål er:

*Note til § 1.1.
Lokalplanen muliggør en udvidelse og en videreudvikling af
eksisterende byggemarked/
trælast-virksomhed.

1.1 at sikre en anvendelse af området til butikker med salg af særligt
pladskrævende varegrupper i form af et byggemarked/trælast*.

*Note til § 1.2.
Bestemmelsen har til hensigt
at sikre, at evt. lys- og støjgener fra byggemarkedets område mod boligområdet mod nord
reduceres, samt at der ved
overgangen mellem byggemarkedet og boligområdet opnås et
”grønt miljø” langs hegnet.

§ 2 OMRÅDE OG
ZONESTATUS

1.2 at sikre at byggemarkedets område afgrænses mod nord mod Hørve
Kirkevej med et lystæt og støjreducerende hegn, og at hegnet suppleres
med beplantning*.
1.3 at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr.: 10ak, samt del af 7000n og 7000o,
Hørve by, Hørve, med senere matrikulære ændringer.
Lokalplanområdet udgør lidt over 1,2 ha og er vist på kortbilag 1.
2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§ 3 AREALANVENDELSE
*Note til § 3.1.
Byggemarkeder har ofte et salg
af varer, der ikke er særligt
pladskrævende jf. definitionen
heraf. Sådanne varer må også
forhandles inden for lokalplanens område, såfremt varerne
er naturligt forekommende for
et byggemarked, uanset størrelsen af det areal, hvor byggemarkedet har varer, der ikke er
særligt pladskrævende.

3.1 Området må kun anvendes til byggemarked og trælast med dertil hørende
funktioner, herunder udendørs oplag, parkering, administrative funktioner og
en trælast Drive-in hal med halvtage. Der må kun forhandles byggematerialer,
tømmer, grus, sten, betonvarer, trailere, havebrugsvarer, planter og andre
naturligt forekommende varegrupper*.
3.2 Det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål, må højest
være 5.000 m². Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på
5.000 m².
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§ 4 UDSTYKNING

4.1 Inden for lokalplanens område må ikke udstykkes nye ejendomme, men
der må gerne ske sammenlægninger og foretages arealoverførsel mellem
eksisterende matrikler.

§ 5 VEJE OG
PARKERINGSFORHOLD

5.1 Området skal vejbetjenes efter følgende principper, og som vist på
illustrationsplanen, bilag 2:
- al indkørsel må kun ske fra Dragsmøllevej
- udkørsel fra varelevering må kun ske til Nørregade
- udkørsel fra kunder må kun ske til Nørregade og Dragsmøllevej mod syd i
lokalplanområdet.

P-NORM
Der gælder ingen fastsatte
p-normer for erhvervsområder som dette.
P-kravene er fastsat efter
en vurdering af behov og
ud fra de faktiske forhold.

5.2 Inden for området udlægges veje/kørebanearealer, samt areal til parkering, lastezone og vendepladser, efter nærmere godkendelse fra vejmyndigheden. Området skal indrettes principielt som vist på illustrationsplanen,
bilag 2.
Vejene/kørebanearealerne udlægges i en bredde af 4 til 8 m, som vist på
illustrationsplanen, bilag 2. Parkeringspladser udlægges som minimum 2,5 x
5 m.
5.3 Der skal udlægges og etableres parkeringsareal svarende til ca. 35 parkeringspladser ved Nørregade/Dragsmøllevej foran og langs med butikken/
salgsarealet.
Herudover skal der etableres ca. 8 parkeringspladser på arealet mod Dragsmøllevej (inden på selve byggemarkedets hegnede pladsareal).

Note til § 5.4
Se § 6.1 og side 13 i redegørelsen. Illustrationen på side 8 i
redegørelsen viser ønsket ny
bebyggelse og dens placering
ift. vejmidter.

5.4 Dragsmøllevej og Hørve Kirkevej er pålagt vejbyggelinjer*. Inden for vejbyggelinjen må der ikke uden vejmyndighedens dispensation opføres bygninger eller andre anlæg af blivende art.

§ 6 BEBYGGELSENS
PLACERING OG OMFANG

6.1 Bebyggelse skal respektere vejbyggelinjer mod veje, dog jf. § 5.4.

Note til § 6.3

6.3 Bebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage.
Bygningshøjden må maksimalt være 10 meter* fra færdigt terræn, eller fra
godkendt niveauplan.

Byggeri over 8,5 meter kan kun
tillades, såfremt at der kan opnås dispensation fra kirkebyggelinjen. Se redegørelsen side
10.

6.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 %.

6.4 Bebyggelse til opbevaring og lignende skal forsynes med saddeltag uden
valm med en taghældning på op til 35 grader, tag med ensidig hældning (1525 grader) eller som ”flade” tage. Administrative bygninger, herunder bygninger til egentlig butik (salgsarealet), kan endvidere forsynes med mansardtag, evt. med valm, med en taghældning på op til 50 grader.
6.5 Bebyggelse til trælast Drive-in må udføres med halvtage (store tagudhæng med et fremspring på op til 5 m, eksklusiv tagrende, målt vinkelret
fra facaden).
6.6 Eksisterende terræn skal i videst mulig omfang bevares. Terrænregulering på mere end +/- 0,5m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere
end 1,0 meter fra skel skal godkendes af Odsherred Kommune.
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§ 7 BEBYGGELSENS YDRE
FREMTRÆDEN, SAMT
BELYSNING

7.1 Bebyggelse skal udføres med ydermure i træ, beton, pladebeklædning,
profilerede stålplader eller tegl, evt. i kombination. Tegl må stå som blank
mur, eller pudset i farven hvid. Træværk må males eller oliebehandles.
7.2 Bebyggelse skal udføres med røde matte tegltage, eller med lysegrå,
mørkegrå eller sorte eternittage eller tagpap (evt. med listedækning), eller
med”grønne” tage (sedumbelagte tage), samt glas (for så vidt angår mindre
indgangspartier, drivhuse og lign.).
Ovenlysvinduers rammer skal fremstå i mørk neutral farve.
7.3 Vinduer mod Nørregade må ikke tilklæbes med folie eller på anden
måde afblændes mere end 20 %.
7.4 Der må skiltes med henvisningsskilte, samt med ensartede logoskilte på
facader og gavle i et begrænset omfang. Dertil må der opsættes maksimalt
2 pyloner og 3 reklame-flagstænger i området ved indkørsel og butik (salgsarealet). Pyloner må ikke overstige 4 m i højden og 1,7 meter i bredden.
7.5 Der må kun etableres nedadrettet, blændfri og ensartet belysning inden for lokalplanens område, herunder pladsbelysning. Dominerende belysning eller belysning, der er til gene for trafikken eller de omboende, tillades
ikke. Belysning af skilte og/eller bygninger må kun ske i et begrænset omfang.
7.6 Farverne på bygningers facader og tage skal holdes i afdæmpede, matte
farver, i sorte, røde, hvide, grønne, samt grålige nuancer. Se bilag 3.

Note til § 7.7
Hermed menes ikke almindeligt glas i forbindelse med
indgangspartier, drivhuse og
almindelige vinduer og vinduespartier.

7.7 Der må ikke anvendes reflekterende materialer* inden for lokalplanens
område, dog jf. § 7.2 og § 7.8.

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER,
BEPLANTNING OG HEGNING

8.1 Ubebyggede arealer må belægges med asfalt eller beton, samt græs.

*Note vedr. forarealer:
Med forarealer menes arealerne langs de eksisterende bygninger mod Nørregade og mod
syd mod Nørregade/Dragsmøllevej, som ikke er hegnede.

Note til § 8.6
Buskene skal gives en vis
størrelse, således at de delvist
”slører” hegnet og så der
opstår et ”grønt miljø” langs
hegnet.

7.8 Solceller og solfangere (maks. glanstal 20) må kun integreres i tagflader
og facader.
7.9 Tekniske installationer på bebyggelse skal tilpasses, så de fremstår så
diskret som muligt.

8.2 Ubebyggede arealer må benyttes til varegårde, oplag af byggematerialer, tømmer og lignende andre naturligt forekommende varegrupper. Oplag
og varegårde må dog ikke placeres på forarealer* mod Nørregade og Dragsmøllevej.
8.3 Lokalplanområdet skal hegnes mod Dragsmøllevej og Hørve Kirkevej.
Hegning skal ske på egen grund.
8.4 Forarealer* mod Nørregade og Dragsmøllevej må ikke hegnes. Forarealet
mod syd, angivet på illustrationsplanen, bilag 2, skal dertil fremstå med en
vis grad af begrønning fx i form af græsarealer, busker og træer.
8.5 Hegning mod Dragsmøllevej må kun ske i form af trådhegn, evt. suppleret med klatreplanter eller anden beplantning. Beplantning skal ske på egen
grund.
8.6 Hegning mod Hørve Kirkevej (mod nord) må kun ske i form af et støjreducerende* og lystæt hegn (en støjskærm) langs hele vejstrækningen.
Hegnet skal fremstå med ensartet udtryk.
Foran hegnet mod Hørve Kirkevej skal der plantes spredt beplantning i form
af buske i en fast rytme. Beplantning skal ske på egen grund.
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8.7 Opbevaring af affald, emballage og lignende skal anbringes eller afskærmes således, at det fremtræder diskret.

§ 9 LEDNINGS- OG
FORSYNINGSFORHOLD

9.1 El- og teleskabe m.v. skal placeres umiddelbart i tilknytning til den enkelte ejendoms bebyggelse. El-ledninger skal fremføres som jordkabler.
9.2 Opvarmning kan ske ved tilslutning til kollektiv varmeforsyning.

§ 10 ANTENNEANLÆG,
TEKNISKE INSTALLATIONER
OG STØJ

10.1 Udvendige radio-, og tele- og tv-antenner, samt paraboler skal opsættes således at størrelse, ydre fremtræden og placering i forhold til bygningerne ikke virker skæmmende.
10.2 Tekniske installationer til områdets forsyning, såsom pumpestationer,
transformerstationer m.m. kan opføres, når det sker i harmoni med omgivelserne.
10.3 Erhvervsaktiviteter i lokalplanområdet skal overholde Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser.
10.4 Langs Hørve Kirkevej skal etableres støjbegrænsende foranstaltninger i
overensstemmelse med §§ 8.3 og 8.6.

§ 11 FORUDSÆTNING FOR
AT TAGE NY BEBYGGELSE I
BRUG

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vejadgang og
parkering som beskrevet i § 5.

Note til § 11.3

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelse og belagte arealer
er tilsluttet offentlig kloak*.

Det kan forventes, at der vil
blive stillet krav om forsinkelse
af regnvand og overfladevand,
inden udledning til kloak.

§ 12 SERVITUTTER OG
DEKLARATIONER
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11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det i § 8.6 støjreducerende og
lystætte hegn, samt tilhørende beplantning, er etableret.

12.1 Ved endelig vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan,
ophæves og aflyses ”Lokalplan nr. 96 – For et område i Hørve” (vedtaget
den 15.9 2003) for så vidt angår nærværende lokalplans område.
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§ 13 RETSVIRKNINGER

Lokalplanens retsvirkninger.
13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes,
bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Lov om planlægning, § 18.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v.,
der er indeholdt i planen.
13.2 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid
med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre byrådet skønner, at dispensationen er
af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen, der ikke er i overensstemmelse
med planens principper kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.
13.3 I henhold til Lov om planlægning, § 47, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Privatretlige servitutter og øvrige tilstandsservitutter, der måtte være uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen, når Byrådet har foretaget offentlig bekendtgørelse om lokalplanens endelige vedtagelse.
13.4 Forslagets midlertidige retsvirkninger.
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme der er
omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forlagets offentliggørelse, den
1. februar 2019, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort,
dog højst indtil 1. februar 2020.

VEDTAGELSE

Forslag til lokalplan nr. 2019-02 er vedtaget til offentliggørelse af Odsherred
Byråd den 29. januar 2019.

Thomas Adelskov
Borgmester

Claus Steen Madsen
Kommunaldirektør
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KORTBILAG 1: LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING

Lokalplanområdet
Matr.nr.: 10ak, samt del af 7000n og 7000o, Hørve by, Hørve.
Lokalplanområdet
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Målforhold
Dato
Udskrevet af

1:2000
19-01-2019
Sille Johanne
Krüger
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KORTBILAG 2: ILLUSTRATIONSPLAN, VEJLEDENDE
MOD HØRVE KIRKEVEJ ETABLERES HEGN MED SPREDT BEPLANTNING FORAN
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Støjreducerende hegn mod Hørve Kirkevej (se §§ 8.3, 8.6 og 11.2)
Beplantning og vejbyggelinjer ej illustreret (se §§ 8.6 og 6.1)
Vedr. vejtilslutning, p-forhold mv., se §§ 5.1 - 5.3
Vedr- ”Forareal”, se § 8.4.
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BILAG 3: FARVEKORT
Facadefarver
Jordfarver

NCS-kode

Andre farver

NCS-kode

Note

Okker

Svagt cremegul

S 1040 - Y10R

S 0505 - Y50R

Farverne er her defineret ud fra NCS systemet
(se evt. nærmere på http://www.ncscolour.
com/), en enkelt er fra RAL systemet.

Lys okker

Rød

S 1530 - Y20R

S 5040 - Y70R

Terra di Siena

Rødbrun

S 2020 - Y70R

S 6030 - Y90R

Engelsk rød

Brun

S 4050 - Y80R

S 8010 - Y70R

Svensk rød

Grønjord

S 5040 - Y80R

S 4550 - G60Y

Kodeværdierne skal ikke opfattes som et krav
om præcision, men blot definere udgangspunktet for farven.
Den samme farve vil desuden kunne fremtræde ret forskelligt afhængigt af glans, malingstype og pigment. For eksempel findes okkergul og
svenskrødt fra gammel tid i flere udgaver.
Farver, der åbenlyst afviger fra skemaet eller
ikke på anden vis, fx i Center for Bygningsbevaring i Raadvads anvisning: „Den klassiske pigment-farveskala“ (2013), kan dokumenteres at
høre til den klassiske pigment-farveskala, må
ikke anvendes.

Mørkebrun

Grøn

S 7020 - Y80R

S 6010 - G30Y

Brun umbra

Vogngrøn m.fl.

S 8010 - Y30R

S 8010 - G30Y

Dodenkop

Ultramarinblå

S 8010 - Y90R

S 4550 - R80B

Grågrøn

Blå

S 4010 - G50Y

S 8010 - R70B

Grøn umbra

Grå

Traditionelle betegnelser
for jordfarver er bl.a.

S 7005 - G20Y

S 4502 - G

Gul - Gul(d) okker, Jernoxydgult, (Jernvitriolkalk)

Hvid

Antracitgrå

Brun - Terra di Siena, Rå og brændt Umbra, Capu
Mortuum

S 0500 - N

RAL 7016

Rød - Rød okker, Engelsk-, Svensk- og Italienskrødt,
Brændt Terra di Siena, (Falurød)

Lysegrå

Sort

S 2500 - N

S 8505 - B20G

Grøn - bjerg-, malikit-, kobber-, mineral-, tyrolerog skifergrønt

Af trykketekniske årsager kan de viste farver
aldrig blive gengivet helt korrekt på tryk eller
print, og slet ikke set på en skærm.
Prøver på „de rigtige farver“ kan bl.a. ses hos
kommunen, en malermester, en farvehandler
eller et byggemarked.

Blå - bjerg-, kobber-, mineral- og hamburgerblåt
Mørkegrå
S 5000 - N

Hvid - danskhvidt, wienerhvidt og perlehvidt,
(hvidtekalk)

Sort

Sort - sortgrafit, sortkridt, spansk kridt, skifersort
og tegneskifer

S 9000 - N

Traditionelle betegnelser for
andre farver er bl.a.
Gul - (Kadmiumgul).
Brun - Rå umbra, Brændt umbra,
Rød - .
Grøn - Grønjord, Kromoxidgrøn, Hollandsk grøn,
Portgrøn,
Blå - Ultramarinblå, Lapis Lazuli, Koboltblå, Berlinerblå, Pariserblå
Hvid - Kridt, Titanhvidt,
Grå - Varm grå, Kold grå, Grafitgrå
Sort - Oxydsort, Sodsort, Kønrøg, Bensort.
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