Center for Miljø og Traϔik

LOKALPLAN NR. 2019-09
BOLIGOMRÅDE GETSØVEJ, NYKØBING SJ

o
F

s
r

g
la

Din mening om lokalplanforslaget!
Lokalplanforslaget er oﬀentligt fremlagt fra den 30. januar 2020 til den 26. marts 2020. Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal sendes senest den 26. marts 2020 til: plan@odsherred.dk eller til Odsherred Kommune, 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, 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 PlansystemDK,
http://kort.plansystem.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 luftfoto af lokalplanområdet
Fotos i lokalplanen er taget af Nicola
Gliese, LONE BACKS | Arkitekter.

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

Odsherred Kommune har erhvervet Getsøvej 5 og 17 med henblik på byfornyelse i området omkring vandtårnet ved tilkørslen til Nykøbing Sj. by.
En masterplan for hele området er blevet udarbejdet i samarbejde mellem Odsherred kommune og private indstanser for at give et veloplyst baggrundsmateriale for denne lokalplan.
I masterplanen er der blevet klarlagt følgende punkter:
-

FORMÅL

Byggefelter og mulighedsområder.
Opdeling af projektområdet
Eksisterende bebyggelse.
Eksisterende vej og nye adgangsveje til området
Naturtyper og lavbundsarealer
Højdekurver og terrænforskelle
Begrænsninger som fx luftledninger, vådområde, skov o.l.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre den vision for området der er
skabt i masterplanen med et varieret boligområde i det bakkede landskab
ved byens varetegn, vandtårnet.
Endvidere er formålet at sikre en bebyggelsesplan for hele området, som giver mulighed for store attraktive grønne, oﬀentligt tilgængelige, opholdsarealer.
Endeligt er det lokalplanforslagets formål, at sikre en bebyggelsesplan med
arkitektonisk høj kvalitet, som med hensyn til omfang, materialitet og farvevalg harmonerer med placering og formål, samt bidrager positivt til oplevelsen af området.

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet er omtrent 74.000 m² og ligger placeret op til det gamle vandtårn, ved indkørslen til Nykøbing Sj. Området består af 5 byggefelter der afgrænses af eksisterende bebyggelse, vandtårnet, vådområder og
luftledninger. Lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone og landzone.
Med vedtagelsen af lokalplanen vil dele af landzonearealet overgå til byzone, som vist på kortbilag 5. I dag fremstår området som et græsklædt bakkelandskab kun med adgangsvej til vandtårnet og den nedlagte gård Getsøvej 17. Flere steder er ufremkommelige med buskads og vådområde. En del
af området er påvirket af skovbyggelinjen, der ligger 300 m fra Grønnehave
Skov og en ny bebyggelse i dette område vil kræve en dispensation herfor.
Fremadrettet vil området blive et landskabeligt beboelsesområde med store
5
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oﬀentlige grønne områder med stier og veje, der kobler hele bebyggelsen
sammen, samt giver tilknytning til eksisterende bebyggelse og stisystemer.

IllustraƟon 01 - områdekort
Lokalplanområdet ligger ved indfaldsvejen til Nykøbing Sj. på Getsøvej.

LANDSKABS-/
BYRUMSANALYSE

Omgivelserne består - udover et meget kuperet terræn – både af et solvarmeanlæg, som en meget tydelig markering i landskabet, et fortidsminde,
vandtårnet, samt en vinmark.
Vandtårnet fremstår i dag som et vigtigt landmark for området omkring
Getsøvej. Placeringen ved den opbyggede høj tiltrækker både lokale indbyggere og turister. Vinmarken er nyligt anlagt på arealet foran vandtårnet og giver liv og arbejde til området. Syd for lokalplanområdet går to luftledninger hen over markerne. Disse støder op til den østlige del af Getsøvej
som kommende ny bebyggelse og veje forholder sig til.
Mod nord grænser lokalplanområdet op til en randbebyggelse af parcelhuse
langs Nyledbakke. Mod øst grænser området op til den eksisterende parcelhusudstykning Gartnervænget m.v.
Syd for området, ligger et større lavbundsområde, hvorpå bebyggelse ikke
anbefales. Dette bliver oplandet til Grønnehave Bæk projektet, der i forlængelse af lavbundsarealet planlægger en ny sø som recipient til overflade-/regnvand fra boligområder og veje mod nord. Hertil kommer der ligeledes et nyt stisystem med bænke, broer samt diverse rekreative kvaliteter.
Området forbliver i landzone for bedst muligt at kunne varetage naturen.
Naturen er en vigtig del af projektet og har været et tilbagevendende
punkt igennem hele processen.
Landskabet er smukt kuperet og med udsigt til skov og åbne arealer. Det er
derfor vigtigt at fastholde dette naturlige element i et kommende projekt.
De stejle skrænter og våde lavbundarealer efterlader felter, der ikke kan
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bebygges og disse vil derfor indgå i den grønne naturpark. Området skal
ikke ses som en traditionel park, men nærmere et forløb af rekreative
formål, der tiltrækker både gamle og unge.
Der kunne fx være tale om naturlegeplads, hundeluftestier, bænke o.l.
Disse tænkes ind i en sammenhæng med det nye Grønnehave Bæk projekt.
Byens nuværende aktraktion og udsigtspunkt ved vandtårnet skal også
tænkes ind som et led i denne naturpark og give endnu en mulighed for
udsyn over landskabet.
Stier direkte fra boligområderne og ud i naturen er med til at styrke
samhørigheden i området og være med til at danne relationer på tværs af
boliggrupper og mennesker.
Med boligerne i området udført som gårdhavehuse eller rækkehuse, vil der
ligeledes være mulighed for, at den vilde naturpark kan vokse helt op til
boligerne og deres haver og de vil derved ligge som integreret i naturen og
bidrage til områdets grønne strøg.
Da lokalplanområdet er beliggende indenfor for kystnærhedszonen er de
visuelle påvirkninger af omgivelserne og kystlandskabet er blevet vurderet.
Illustration 2-4, på næste side, viser hvordan boligområdet kan fremstå
i kystlandskabet. Set fra stranden [illustration 3] kan boligområdet, til
trods for sin forholdsvises høje placering ikke skimtes. Fra Nykøbing havn
[illustration 4] er kan området ligeledes ikke ses. Det vurderes derfor, at
boligområdet ikke vil have en visuel påvirkning af landskabet set fra denne
vinkel.

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanområdet er opdelt i 5 delområder.
Udlægningen af delområderne er lavet på baggrund af forskellige
konsekvenser og problematikker fundet under analysen og den forudgående
masterplan.
Følgende faktorer har spillet ind [se også kortbilag 05]:
- Rørledningerne til og fra vandtårnet, der ikke må bebygges, men gerne
krydses af vej.
- Meget voldsom kotering/terræn, hvorpå det ikke er muligt at bygge
eller udlægge vej.
- Lavbundsarealer, moser og vandløb, der er nødsaget friholdt.

Billede 01
Udsigten fra øst mod vandtårnet og solvarmeanlægget.
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View strand

Lokalplanområde

View havn

IllustraƟon 02
Oversigtkort med fotovinkler

IllustraƟon 03
Udsigt fra stranden i nord, mod boligområdet.

IllustraƟon 04
Udsigt fra havnen i syd, mod boligområdet.
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Luftledningerne med en konsekvenszone på 10 m fra yderste ledning.
Fortidsmindet, Nygaard gravhøj, med 100 m beskyttelseslinje.

Bestemmelserne har til hensigt at bibeholde det grønne islæt i området
og få de ubebyggede arealer til at fremstå som grønne kiler gennem
bebyggelsen således at områdets naturskønne karakter bevares.

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. Placering af en række nye boliger i Nykøbing Sj. vil
forøge udbuddet af boliger i området og understøtte det lokale handelsliv.
Det nye boligområde vil være med til at danne en ”afslutning” på Nykøbing
Sj., idet området forsætter et eksisterende bystrøg. Lokalplanområdet
er i vest afgrænset af åbent landskab, som i følge kommuneplanen ikke
inddrages til mere byudvikling. Dele af området er beliggende i landzone
og med lokalplanens vedtagelse overføres del af landzone aealet til
byzone.
Kulturarv og arkitektur
Lokalplanområdet er ikke udpeget som del af et kulturmiljø og indeholder
hverken fredede eller bevaringsværdige bygninger.
Der er et fredet fortidsminde, Nygaard gravhøj, vest for lokalplanområdet,
se kortbilag 05. Bebyggelsen forholder sig til denne og den 100 m
beskyttelseslinje fra gravhøjens yderste punkt.
Det vurderes, at de visuelle påvirkninger af landskabet, omgivelserne
omkring fortidsmindet og vejen vil være minimale, da respektafstanden
overholdes.
Geopark Odsherred
Lokalplanområdet grænser op til både vandtårnet ved indkørslen til
Nykøbing Sj. og Grønnehaveskov, som er en del af Geopark Odsherred.
Bebygglesen tager hensyn til dette og kommer ikke til at påvirke de to
landmarks.
Beskyttelse af det åbne land
Der er registreret beskyttede naturtyper i området i form af en mose i den
nordlige del af matrikel 22d [se illustration 07]. Denne friholdes totalt fra
bebyggelse i lokalplanen.
Der findes et beskyttet sten- og jorddige i den nordlige del af matrikel 40b,
se kortbilag 05. Fjernelse og ændring af det beskyttede sten- og jorddige
vil kræve en dispensation. Bebyggelse skal anlægges med en respektafstand på 3 m fra diget.
Placeringen af boligerne i området er indpasset i landskabet med fokus på
terrænet, materialer i naturmaterialer og -farver, der respekterer landskabets særlige karakteristika, jf. konkrete beskyttelsesinteresser samt
landskabsanalysen for det pågældende område. Området bebygges ud fra
en samlet helhedsvurdering jf. funktionelle hensyn, beskyttelsesinteresser, landskabelige hensyn og hensynet til berørte parter (herunder naboer)
således at det sikres, at der sker en bæredygtig udvikling.
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Signaturforklaring

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation, © Slots- og Kulturstyrelsen

Skovbyggelinjer - gældende
Skovbyggelinjer - ophævet
Fortidsminde beskyttelseslinjer
Områder med forekomst af bilag IV arter
Lokalplanafgrænsning

IllustraƟon 05 - beskyƩet natur og forƟdsminde

Signaturforklaring
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST

Bevaringsværdige landskaber - Vedtaget
Lokalplanafgrænsning

IllustraƟon 06 - bevaringsværdige landskaber

Signaturforklaring

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © copyright, © Danmarks Arealinformation
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IllustraƟon 07 - naturtyper og indvindingsopland

Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø
Vandløb
Indenfor OSD
Udenfor OSD
Lokalplanafgrænsning
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Bebyggelsen i det syd/østlige område ligger indenfor skovbyggelinjen. Naturstyrelsen er ejer af arealet og bliver med vedtagelse af nærværende lokalplan hørt i forbindelse med lokalplanforslagets intention om at ophæve
skovbyggelinjen for de dele af lokalplanen som er beliggende i byzone.
Der er registreret bilag IV-arter både i området og i dettes nære omgivelser, se illustration 05. På selve arealet findes spidssnudet frø, denne findes
også i mosen mod sydsydøst og i dammen ved solfangeranlægget mod
sydsydvest. Her findes tillige stor vandsalamander, der også er bilag IV art.
Hele matriklen er formentligt i et vist omfang rasteområde for spidssnudet
frø, men karakteren af området gør, at det er mindre egnet som rasteområde end andre nærliggende lokaliteter såsom mosen med sydsydøst
og området med solfangere. Det vurderes derfor, at marken kan bebygges
uden at komme i karambolage med beskyttelsen af bilag IV arterne. Selve
mosen og dens umiddelbare omgivelsers egnethed som levested må dog
ikke forringes.
En del af lokalplanarealet er udpeget som ’områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser’, samt som bevaringsværdige landskaber [Illustration
06]. Der er særlige arealer på matr 40a og 22d, som har beskyttede naturtyper på særligt disse udpeget arealer, fx mose og lavbundarealer. Der
tages højde for dette ved at fastholde arealet i landzone.
Skovrejsning i området er uønsket - en del af 40a er skovrejsningsområde
og værdifuldt landbrugsområde. I skel på matrikel 40a findes et vandløb,
der fortsat skal bevares og tages hensyn til.
Odherred Kommune vurderer, at ophævelsen skovbyggelinjen ikke kan
påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt eller medføre
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 4.
Klima
Området, som udlægges til nyt boligområde er ikke i risiko for at blive
ramt af oversvømmelse med havvand i henhold til Odsherreds Kommunes klimatilpasningsplan, der er baseret på en 50-års stormflod i 2050. I
området er der registreret et bluespot-areal, det vil sige en lavning, der
forventes at blive oversvømmet ved kraftige regnskyl, i det nordelige del
af området. Arealet fritholdes for bebyggelse.
Som et nyt tiltag i planloven, skal der indarbejdes bestemmelser for afværgeforanstaltninger i forbindelse med fx kraftig regn. Afværgeforanstaltningen kan etableres gennem en terrænregulering, der sikrer at vand, der
ellers ville samles i området, føres videre til opsamlingsbassin. Alternativt
kan der etableres kanaler eller rørføring, som sikrer, at vandet kan komme
væk fra området.
Rammeområdets matrikel 40a indeholder dele af og støder op til Grønnehave Bæk projektet, et Klimatilpasningsprojekt ved Grønnehave Skov,
der skal sikre både mod oversvømmelse og samtidig skaber nye rekreative
vådområder og sti- og cykelforbindelser til bl.a.Fjordstien.
Projektet skal først og fremmest forhindre oversvømmelser i de lavt liggende byområder og er et alternativ til den meget dyrere regnvandsseparering af kloakkerne i boligområdet omkring Saxilds Allé i den sydøstlige
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Figur 01 - Bebyggelsens orientering og opholdarealer skal så vidt muligt
udnytte solens bane. Den fremherskende vindretning fra sydvest gør, at
de enkelte boliger kan udformeres, så der dannes gode opholdsrum med
læ rundt om selve bygningen.
Rørvig

Nykøbing Sj.

Nykøbing Sj. centrum

Højby

Fortidsmindet
Vandtårnet

Holbæk

Havnen

Forbindelse til
Annebergparken

Figur 02 - Med vandtårnet som lokalt varetegn, sammen med fortidsmindet mod hovedvejen ligger projektområdet i et kendt område for egnen.
Mod nord ligger Nykøbing Sj. centrum og mod vest havnen. I syd er der
gennem skoven adgang til området Annebjerg.
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Figur 03 - Projektområdet er en del af et bakket istidslandskab med store høje og dybe lavninger. Højdepunkterne i landskabet er her markeret
med grønt. I området findes ligeledes flere lavbundsarealer, skovbyggelinje fra Grønnehave skov samt luftledninger, der skal tages højde for ved ny
bebyggelse.
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del af Nykøbing by.
Samtidig etableres en ny stiforbindelse ved Getsøvej og langs det eksisterende vandløb, Getsøløbet, ved skovbrynet i Grønnehave Skov, hvor der tillige etableres to rekreative vådområder på arealet mellem Getsøvej og Dr.
Schadsvej, som Odsherred Kommune har erhvervet. Projektet vil således
kunne reducere oversvømmelser i den sydlige del af Nykøbing, genskabe
natur, forbedre vandmiljøet, reducere udvaskning af næringssalte og anden
forurening til Natura 2000-områderne i Isefjorden og Roskilde Fjord samt
øge de rekreative værdier i og omkring byen.
Gennem etablering af en gang- og cykelsti skabes en forbindelse til den
kommende Fjordsti langs kysten fra Nykøbing til Anneberg. Stien vil også
kunne fungere som rekreativ forbindelse mellem Isefjordskysten og Kattegatkysten ved, at der skabes forbindelse til Vesterlyng langs Pajesøgrøften,
ligesom der etableres stiforbindelse mellem Nykøbing Syd til Højby Sø.
Vand
Lokalplanområdet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser.
Der er for arealet i øst et notat til ejendommen om egen vandboring. Der er
også en vandboring sydøst for lokalplan-området.
Et indvindingsopland ligger tværs igennem lokaplanområdet.

Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29 for Odsherred Kommune
Dele af lokalplanområdet er ikke rammeplanlagt i Kommuneplan 2017 – 29.
Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg (Tillæg nr. 10). Tillægget
udvider eksisterende ramme til boligformål 3B17, hvorom en del af rammeområde 3T4 overgår til 3B17. Endvidere udvides 3B17 med dele af matr. nr.
7000c, 22a, 22c, 40a og 40b. Bebyggelsesprocenten fastsættes, som i det
eksisterende rammeområder til 30 %.
En del af lokalplanområdet, matr. nr. 43, er beliggende i ramme til blandet
boligformål 3B12. Bebyggelsesprocenten fastsættes, som i det eksisterende
rammeområder til 30 %.
Rammer for lokalplanlægning

KYSTNÆRHEDSZONEN

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Den ligger fugleflugtslinje omkring 2 km fra strandkysten i nord og 1 km fra Nykøbing Sj. Havn i
vest [se illustration 2-4]. Grundet bebyggelsens lave karakter på maks 1,5
etage i 8,5 m og det kuperede terræn vil det ikke medføre nogen visuel påvirkning af kystlandskabet.
Bebyggelsen afviger ikke væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området og der etableres ligeledes stier i boligområdet
der sikrer adgang til allerede eksisterende stisystemer der leder mod havnen.

TRAFIK

Infrastrukturelt er Getsøvej koblet op på de store færdelsårer, både lokalt
via Højbyvej og Nyledsbakken, samt regionalt med Odsherredvej mod
Nykøbing Sjælland og mod Holbæk på hovedvej 21.
13
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Musuemssag

Plansag

Læhegnssager

Diverse viden

Lokalplanforslag
Aktuelle

F F arealer

Kulturarvsarealer

F F For dsmindebesky elseslinje
For dsminde, fredet
Registreret arkæologi
For dsminde linjer
Kirkebesky elselinje Besky et dige

Registreret arkæologi (F&F)
Primære ”anlæg”

Nyere d
E erreformatorisk d
Historisk d
Middelalder
Vikinge d
Jernalder
Bronzealder
Stenalder
Old d
Udateret

Illustration 09
Sagareal (sort, stiplet omramning)
Registrerede fortidsminder og arkæologiske interesser jf. signaturforklaring.
Baggrundskort: Originalt matrikelkort for Stårup By (ca 1780-90) Copyright Geodatastyrelsen,
georeferering Museum Vestsjælland.

Illustration 08
Sagareal (sort, stiplet omramning)
Registrerede fortidsminder og arkæologiske interesser jf. signaturforklaring.
Baggrundskort: Forvaltningsbasiskort (aktuelt:30-11-2018) Copyright Geodatastyrelsen
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Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nyledsbakken, hvor en gammel
autoforhandler er opkøbt med henblik på at rive bygningen ned og skabe
en naturskøn ankomst til området. Boligområdet skal altså fortsat benytte
samme trafikale adgang via Getsøvej som i dag benyttes, dog bliver vejen
udvidet således, at den kan klare den fremtidige belastning.

ARKÆOLOGISKE
INTERESSER

Arkæologi/jordfund:
Museet har foretaget en arkivalsk kontrol og kan meddele, at der inden for
det kommende lokalplanområde, hvor der skal opføres boliger, ikke er registreret fund af fortidige spor i Kulturavsstyrelsens Kulturhistoriske Centralregister.
I det rekreative område, hvor selve vandtårnet er beliggende er registreret,
at der tidligere har ligget en gravhøj, Højby sb. 116., samt en uregistreret
gravhøj [se illustration 08].
Også i de nære omgivelser er der registreret flere fortidige spor især gravhøje og andre levn fra bronzealderen, men også fund fra jernalderen.
Lige udenfor området mod vest er den fredede og markante gravhøj, man
passerer når man kører til og fra Nykøbing, Højby sb .68. Lige øst for denne
høj er registreret en overpløjet gravhøj, Højby sb. 69 og vest herfor, dvs.
lige vest for Odsherredvej har ligget en gruppe på 5 nu overpløjede gravhøje, Højby sb. 70-71, 88-89 og 529.
Sydøst for lokalplanområdet er registreret 2 nu overpløjede gravhøje, Højby
sb. 117-118.
I det nærliggende Grønnehave Skov er registreret i alt 12 fredede gravhøje,
Nykøbing sb. 7-16 og 55-56, en helleristningssten, Nykøbing sb. 54 samt et
oﬀerfund af en bronzehalsring, Nykøbing sb. 30.
De registrerede gravhøje og de to andre fund af henholdsvis helleristningssten og oﬀerfund af bronzehalsring tyder på stor aktivitet i bronzealderen i
området.
Terrænmæssigt er det kommende lokalplanområdet meget kuperet. På
de højere liggende partier kan evt. være ikke registrerede nu overpløjede
gravhøje. Og på de mere flade områder, dog også højt beliggende i terrænet, er oplagte steder for placering af evt. bronzealderbopladser.
Med de mange gravhøje i området må der også nær ved være en tilhørende
bronzealderboplads.
Museet har den 6. maj 2009 besigtiget det ca. 68.600 m2 store kommende
lokalplanområde. Da størstedelen af det kommende lokalplanområdet er
grøn mark, har det ikke været muligt at gennemføre en egentlig rekognoscering.
Omkring den fredede gravhøj Nykøbing sb.68 er en 100 m beskyttelseszone.
Den vestlige del af lokalplansområdet ligger indenfor gravhøjens beskyttelseszone, men her er dog planlagt rekreativt område, så det ikke skal
bebygges, men til gengæld er der planlagt stamvej fra Getsøvej til lokalplanområdet, som vil komme til at forløbe indenfor 100 m beskyttelseszonen.
Højen ligger højt og markant i landskabet så dens landskabelige beliggenhed bør ikke forstyrres ved yderligere vejanlæg.
Bedømt ud fra den topografiske placering forholdsvis højt i terrænet med
flere flade bakketoppe er det et oplagt sted for beliggenheden af evt.
15
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Billede 02 - Tilkørslen fra Odsherredvej.

Billede 03 - Adgangsvej, Getsøvej, til lokalplanområdet.

Billede 04 - Getsøvej, eksisterende vejforhold.

Billede 05 - Udsigt mod solcelleanlæg.

Billede 06 - Udsigt til lokalplanområdet set fra øst.

Billede 07 - Eksisterende sti igennem området.

Billede 08 - Udsigt mod nord set fra fyrtårnet.

Billede 09 - Lavbundsareal i nord, samt nabobebyggelsen.
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bronzealderbopladser og flere gravhøje fra bronzealderen på de højere og
fladere bakketoppe og også fund fra de andre oldtidsperioder, der i så fald
endnu ikke er erkendt, som i henhold til museumsloven kræver en arkæologisk undersøgelse.
Hvis der ved kommende anlægsarbejde stødes på fortidige spor er der pligt
til at underrette museet i henhold til museumslovens §27, stk. 2.
I det omfang et fortidsminde berøres af et evt. kommende anlægsarbejde,
kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk
undersøgelse er gennemført.
Museet anbefaler at bygherre(r) indhenter udtalelse jf. museumslovens §25
forud for ethvert jordarbejde i området, for at undgå udgifter til uplanlagte
og fordyrende forsinkelser p.g.a. arkæologiske fund og standsninger af jordarbejderne.
Ved større jordarbejder inden for lokalplanområdet skal der rettes henvendelse til det arkæologisk ansvarlige museum, så tidligt som muligt. i Odsherred Kommune rettes henvendelsen til Vestsjællands Museer - Odsherred,
Forten 10, 4300 Holbæk.

TILLADELSER ELLER
DISPENSATIONER

Der skal på baggrund af lokalplanen dispenseres for skovbyggelinjen fra
Grønnehave Skov.
Der kræves en dispensation for at anlægge vej og parkering indenfor fortidsmindets beskyttelseslinje.

GRUNDEJERFORENING

Der skal etableres en fælles grundejerforening for delområderne, hvortil
der er medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet.
Grundejerforeningerne skal bl.a. forestå indretnings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver af de fælles friarealer, veje, stier og parkeringspladser indenfor lokalplanområdet.
Grundejerforeningerne skal senest stiftes, når 25% af grundene er solgt.

MILJØFORHOLD

Opvarmning
Opvarmning kan ske ved tilslutning til kollektiv varmeforsyning eller ved
individuel opvarmning.
Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af Odsherred Kommunes spildevandsplan.
Området sker/vil blive separatkloakeret jf. Spildevandsplanen.
Tag- og overfladevand skal nedsives lokalt.
Jordforurening
Der er registreret jordforurening V2 på matr. nr. 43, hvor det tidligere automekaniker værksted lå.
Renovation
Der etableres miljøstationer i forbindelse med fællesparkeringen. Af hensyn
til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og
vendepladser indrettes efter reglerne i Odsherred Kommunes ”Regulativ for
Dagrenovation”.
17
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Støj
De kommende boliger og erhverv skal sikres at kunne overholde de gældende grænseværdier for støj.
Det er bygherres opgave at sikre boligbebyggelsen mod støj fra eksisterende
anlæg.
De vejledende støjgrænser fra trafikstøj i boligområder er 58dB.

MILJØSCREENING

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplantillæg nr. 10 fortaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen er vedlagt som
bilag.
Ifølge loven skal der udarbejdes en miljøvudering, når der tilvejebringes
planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet.
På baggrund af miljøscreeningen vurderes det ikke, at lokalplanområdet vil
få en væsentlig indvirkning på miljøet og det vurderes derfor ikke at være
omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
• Planen ikke påvirker et Natura 2000-område
• At planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning
• At planen ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø, herunder bilag IV-arter, da planen tager hensyn til arterne.
• At planen omhandler et mindre område på lokalt plan eller udelukkende
er mindre ændringer i gældende plangrundlag

EKSPROPRIATION

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan.
Det kan blive nødvendigt på grund af udlæg til vej i lokalplanen, at ekspropirerer for at kunne omlægge angangsvejen til området. Vejudlægget skal
etableres før kommende bebyggelse kan etableres. Vejudlægget skal sikre adgangsvejen til området, samt at denne har den fornødne vejbund og
bredde til den fremtidige trafik i området.
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast
ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
· Der skal foreligge en vedtaget og oﬀentligt bekendtgjort lokalplan (eller
byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træﬀes beslutning om ekspropriation.
· Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det
projekt, der ønskes gennemført.
· Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen. (Uden for lokalplanen benyttes vejlovens bestemmelser)
· Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.
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· Ekspropriation i planloven kan ske til oﬀentlige formål. Ekspropriation til
fordel for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriationen i
øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
· Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende
midler, for eksempel ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.
· Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering
af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den
ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold
til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret med
hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af
en lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99102. Det indebærer bl.a.:
· At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
· At kommunen skal oﬀentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
· At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt,
og hvor grundlaget for ekspropriationen gennemgås,
· At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag
over for ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med
forbehold for ekspropriationens fremme,
· At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan
komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
· At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på
fire uger efter åstedsforretningen kan træﬀe beslutning om ekspropriation,
og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen
kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl.,
· At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
· At kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved
taksation, hvis der ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne
for ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven, 2015
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§ 1 FORMÅL

Lokalplanens formål er at sikre:
1.1 at området anvendes til boligbebyggelse.
1.2 at det nye boligområde tilpasses områdets landskabelige og bebyggelsesmæssige værdier.
1.3 at bebyggelsens friarealer fremstår harmoniske og karakterskabende i
forhold til plantevalg, terræninventar og komposition.
1.4 at bebyggelsen skal fremstå som en moderne arkitektonisk helhed med
hensyn til bebyggelsens indbyrdes sammenhæng og placering i landskabet
samt facadeudtryk, materialer og farver.
1.5 at området vejbetjenes på en hensigtsmæssig måde i forhold til terrænforhold, oversigtsforhold og trafiksikkerhed.

§ 2 OMRÅDE OG
ZONESTATUS

2.1 Matrikeloversigt:
Lokalplanområdet omfatter matr.nr.: 7000c, 22a, 22e, 22d, 43, dele af 22c
samt 40 og 40b.
Lokalplanområdet er vist på kortbilag 1.
2.2. Delområder
Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2, som vist på kortbilag 2.
2.3 Zoneforhold
Delområde 1 er beliggende i byzone.
Delområde 2 er beliggende delvist i by- og landzone.
Med Kommuneplantillæg nr. 10 ændres dele af zoneforholdene, således at
Delområde 1 er i byzone. Delområde 2 er i både byzone og
Landzone. Landzone arealet dækker det sydlige areal på matr. 40a, hvorom
der ikke er bebyggelsesmulighed, som vist på kortbilag 2.

§ 3 AREALANVENDELSE

3.1 Lokalplanområdets anvendelse:
Området må kun anvendes til boligformål med helårsboliger, veje, stier,
parkering og friarealer.
3.2 Bebyggelsen må kun bestå af:
Helårsboliger enten udformet som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse.
3.3 Der kan indrettes fælleshus for hvert byggefelts beboere.
3.4 I ejendomme som benyttes til boligformål, kan drives liberalt erhverv,
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som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger under forudsætninger
af, at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov kan dækkes på
ejendommen og at bygningens karakter af beboelsesbygning bevares.
Byrådet kan tillade, at der fra boliger indenfor lokalplanområdet kan drives
en sådan virksomhed, der almindeligvis kan etableres i boligområder, forudsat:
- at erhvervet alene udføres af ejendommens beboer(e)
- at ejendommens og omgivelsernes karakter af beboelse ikke ændres,
f.eks. ved skiltning eller lignende.
- at erhvervsudøvelsen ikke medfører ulempe for de omkringboende, og
ikke aﬀøder et parkeringsbehov, der ikke kan imødekommes på ejendommen eller på fælles parkeringsarealer i området.

§ 4 UDSTYKNING

4.1 Udstykning af Byggefelt E som vist på kortbilag 2, må kun ske i overensstemmelse med en samlet udstykningsplan for området, der fastlægges i et
tillæg til lokalplanen.

§ 5 VEJE, STIER OG
PARKERINGSFORHOLD

5.1 Vejadgang frem til lokalplanområdet skal ske fra Nyledsbakken via eksisterende vej Getsøvej, der udvides per princip som vist og beskrevet på
kortbilag 3.
Der etableres nye vejforbindelser til delområderne fra den udvidede Getsøvej og vejene udføres som smallere boligveje med fælles parkering. Fra fællesparkeringspladsen udføres belagte gangstier ud til hver bolig.
5.2 Der udlægges areal med viste stier, jf. kortbilag 3. Stier i boligområder
udlægges i en bredde på 5 m og anlægges i en bredde på 2 m.
5.3 Der udlægges areal til de på kortbilag 3 viste veje, stier, parkering og
vendepladser.
Veje i lokalplanområdet udlægges i en bredde på 10 m for stamvejen og 7,5
m for boligvejene jf. korbilag 3.
5.4 Boligveje og parkeringsarealer i området indrettes som lege- og opholdsområder en bredde af 7,5 meter med et befæstet areal på 4,5 meter
som vist på kortbilag 3.
5.5 Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 2 pladser pr. åben-lav
boligenhed og 1½ pladser pr. tæt-lav- og etageboligenhed.
5.6 Belysning af veje, stier og parkeringsarealer skal udføres med armaturer
tilpasset området og efter en samlet plan.

* NOTE
Områdets veje kan indrettes til en lavere hastighedsgrænse end den
generelle hastighedsgrænse efter principperne i Færdselslovens § 42,
stk. 5.

§ 6 BEBYGGELSENS
PLACERING OG OMFANG

For området generelt gælder at:
6.1 Bebyggelse og udhuse skal respektere de på kortbilag 2 angivne byggefelter.
6.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 %.
6.3 Beboelsesbygninger må opføres i 1,5 etage med udnyttelig tagetage.
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Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m.
6.4 Eksisterende terræn skal i videst mulig omfang bevares. Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere
end 1,0 m fra skel skal godkendes af Odsherred Kommune.
6.5 Ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål som fx boliger og opholdsarealer skal udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
For byggefelt A, B, C og D gælder at:
6.6 Bebyggelsen kan placeres i et antal grupperinger i hvert byggefelt omkring de grønne arealer, principielt som det fremgår af kortbilag 4.
6.7 Bebyggelsen skal udformes som en parkbebyggelse med åben grønning
mellem de enkelte bebyggelsesenheder. Et eksempel på en mulig bebyggelse fremgår af kortbilag 4
6.8 Beboelsesbygninger skal forsynes med saddeltag uden valm (35-50 grader), tag med forskudte tagflader (15-50 grader) eller tag med ensidig hældning (15-25 grader).
6.9 Carporte, udhuse og lignende skal forsynes med flade tage eller tage
svarende til tagene på beboelsesbygningen.
For byggefelt E gælder at:
6.10 Bebyggelse inden for Bygggefelt E må kun opføres på grundlag af nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering, der fastlægges i
et tillæg til lokalplanen.

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE
FREMTRÆDEN

7.1 Bebyggelsen skal udføres med ydermure i teglsten som blank
mur eller vandskuret eller filtset. Max 60 % af facaden kan udføres
i glas, pladebeklædning, natursten eller træbeklædning.
7.2 Bebyggelsen skal udføres med tage med tegltagsten uden
reflekterende glasering og engobering (max glanstal på 20), zink,
sort eller grå tagpap, skifer. Vegetationstag som sedumtag kan
også anvendes. Ovenlysvinduer skal have rammer i en neutral
farve der integreres naturligt i taget materialevalg.
7.3 Mindre bygninger og skure kan opføres med træbeklædning.
7.4 Ved liberalt erhverv i egen bolig må skiltning og reklamering inden for området ikke finde sted.
7.5 Farverne på bygningers facader skal være som farveskalaen på bilag 6.

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER,
BEPLANTNING OG HEGNING

For området samlet set gælder at:
8.1 Hegn mod vej, sti og friarealer skal plantes på egen grund, mindst 0,3 m
fra skel.
8.2 Fælles friarealer (se kortbilag 4) skal anlægges og beplantes efter en
samlet plan.
8.3 Fælles friarealer skal samles i antal grønne rum og et antal befæstede
arealer til leg- og ophold i henhold til gældende bygningsreglement.
8.4 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til indkørsel, vej, parkeringsanlæg eller fælles friarealer skal anlægges og vedligeholdes som eng.
8.5 Der må ikke ske oplagring af både og uindregistrerede køretøjer/cam23
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pingvogne.
8.6 Lastbiler og større varevogne (totalvægt over 3.500 kg) må ikke parkeres inden for området.
8.7 Dagsrenovation samt yderligere aﬀaldssortering håndteres i dertil indrettede aﬀaldsøer/miljøstationer ved p-pladserne ved indgangen til boligområderne. Placering af aﬀaldsbeholdere, underlaget samt adgangsvejen
dertil skal opfylde reglerne i kommunens ”Regulativ for dagrenovation”.
8.8 Aﬀaldsstativer, aﬀaldsspande og lignende skal anbringes eller afskærmes således, at de i videst muligt omfang ikke er synlige fra veje, stier og
fælles friarealer.
8.9 Tekniske installationer til områdets forsyning, såsom pumpestationer,
transformerstationer m.m. kan opføres, når det sker i harmoni med omgivelserne.
For byggefelterne A, B, C og D gælder at:
8.10 Der skal plantes hæk mod nabo, grønne områder og vej/sti.
Hække må maksimalt være 1,20 m høje. Hækkene kan suppleres med diskret trådhegn i eller bag beplantningen på egen grund.
For Byggefelt E gælder at:
8.11 Hegn skal være levende hegn i en maks højde på 1,8 m. med mindre
tillæg til lokalplanen af samlet bebyggelsesplan for byggefelt E angiver andet.

§ 9 LEDNINGS- OG
FORSYNINGSFORHOLD

9.1 El- og teleanlæg må alene udføres med jordkabler.
9.2 El- og teleskabe skal placeres umiddelbart i tilknytning til den enkelte
ejendoms bebyggelse.
9.3 Opvarmning kan ske ved tilslutning til kollektiv varmeforsyning eller
ved individuel opvarmning. Evt. pligt til tilslutning til varmeværk behandles
henhold til varmeforsyningsloven, senest i forbindelse med byggemodningsprojekt i lokalplanområdet.
9.4 Området vil blive forsynet med vand fra Nykøbing Sj. Vandforsyning.

§ 10 ANTENNEANLÆG

10.1 Udvendige radio-, tele-, og tv-antenner samt paraboler må kun etableres indenfor lokalplanområdet, såfremt det ikke er muligt at modtage de
ønskede kanaler via antenneforening.
10.2 Udvendige radio-, og tele- og tv- antenner skal opsættes således, at
størrelse, ydre fremtræden og placering i forhold til bygningerne ikke virker
skæmmende.

§ 11 FORUDSÆTNING FOR
AT TAGE NY BEBYGGELSE I
BRUG

11.1 Ny bebyggelse inden for hvert byggefelt eller ændret anvendelse af
ubebyggede arealer må ikke tages i brug før:
- Vej og parkeringsarealer til det pågældende boligområde er anlagt i overensstemmelse med § 5.
- Anlæg af fælles friarealer i tilknytning til de pågældende delområde er
udført i overensstemmelse med § 8.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt i overensstemmelse med § 6.5.

§ 12 GRUNDEJERFORENING
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12.1 Ejere og lejere af ejendomme inden for lokalplanens område skal være
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medlem af en grundejerforening for lokalplanområdet.
12.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest stiftes når 25% af grundene
er solgt.
12.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af
Byrådet.
12.4 Grundejerforeningen skal forestå indretning, drift og vedligeholdelse af
fælles friarealer, beplantninger, private fællesveje- og stier og parkeringsanlæg.
12.5 Drift- og vedligeholdelsesplan skal godkendes af Byrådet.

§ 13 FORTIDSMINDER

13.1 Såfremt der ved bygge- og anlægsarbejde afdækkes eller berøres et
fortidsminde, skal arbejdet jf. Museumslovens §27 stoppes, mens der gennemføres en arkæologisk undersøgelse.
Større jordarbejder skal derfor anmeldes til Museum Vestsjælland, Forten
10, 4300 Holbæk.
13.2 Der skal forud for anlægsarbejder som et evt. kommende byggeri afstedkommer, foretages en forundersøgelse af berørte arealer med henblik
på at vurdere udstrækningen og bevaringsgraden af evt. jordfaste fortidsminder.

§ 14 SERVITUTTER OG
DEKLARATIONER

14.1 Følgende dokumenter ophæves inden for lokalplanområdet:

§15 RETSVIRKNINGER

15.1 Lokalplanens retsvirkninger.

Denne lokalplan aflyser lokalplan nr. 66, 71, 2011-44 og 2019-02, for de arealer som er del af indeværende lokalplan.

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.
15.2 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid
med principperne i planen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen, der ikke er i overensstemmelse
med planens principper kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.
15.3 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.
15.4 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske
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efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre byrådet skønner,
at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens
§§ 19 og 20)
15.5 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 30. januar 2020 fra forslagets
oﬀentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er oﬀentliggjort,
dog højst indtil 30. januar 2021.

VEDTAGELSE

Forslag til lokalplan nr. 2019-09 er vedtaget til oﬀentliggørelse af Odsherred
Byråd den 28. januar 2020

Thomas Adelskov
Borgmester
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Claus Steen Madsen
Kommunaldirektør
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KORTBILAG 1: MATRIKELKORT OG LOKALPLANAFGRÆNSNIING
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KORTBILAG 2: DELOMRÅDER OG BYGGEFELTER
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KORTBILAG 3: UDSTYKNING, VEJE, STIER, PARKERING
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KORTBILAG 4: ILLUSTRATIONSPLAN
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KORTBILAG 5: BINDINGSKORT 1:4000
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BILAG 6: FARVEKORT
Facadefarver
Jordfarver

Farver • mindre bygningsdele
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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