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Din mening om lokalplanforslaget!
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 27. februar 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 XXXX.
Fotos i lokalplanen er taget af
NNNN NNNNNN.

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 byudvikling i Højby med henblik på at understøtte Højby by og bosætningsindsatsen i Odsherred. Området ligger i byzone og er omfattet af
en lokalplan (nr. 39.01), der fastlægger, at området skal anvendes til boligformål. Området er imidlertid aldrig blevet realiseret for den del, der er
omfattet af denne lokalplan. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde et
nyt plangrundlag for området med henblik på, at nye rammer kan give nye
muligheder for udvikling. Området ønskes udviklet til et seniorbofællesskab.
Lokalplanen erstatter, ved sin endelige vedtagelse og oﬀentliggørelse, Lokalplan 39.01.

Her ses seniorbofællesskabet visualiseret i området blandt den eksisterende bebyggelse.

Projektet for seniorbofællesskabet ’Det Gode Liv’ har stort fokus på, at
det kommer til at være et trygt fællesskab med stor respekt for den enkelte beboers privatliv. Der er yderligere lagt fokus på, at projektet skal være
bæredygtigt og klimavenligt, samt at sammenhængskraften og det sociale i
bofællesskabet skal styrkes.

FORMÅL

Byrådet ønsker fortsat, at området skal anvendes til boligformål. Det er ønsket, at der realiseres et velfungerende boligområde med rekreative kvaliteter på arealet.

LOKALPLANOMRÅDET

Området ligger ud til Strandvej i den vestlige del af Højby. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Strandvej og et boligområde. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af en gård og markarealer. Lokalplanområdets
5
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sydlige afgrænsning udgøres af erhverv, og mod øst afgrænses det af tætlav boligbebyggelse og et grønt område.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 28.500 m² og står ubenyttet.
Området er i byzone.



Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Højby.

Lokalplanområdet på ca. 28.500 m2 ligger ud til en af Højbys øst-vestgående forbindelser og
vil danne en ny indgang til byen fra vest.

Lokalplanområdet ligger i nærhed af Højby Skole og forskellige dagligvarebutikker. Inden for en radius af 2 km findes ligeledes rekreative muligheder
i form af blandt andet Højby Sø og Odsherred Golfklub.
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Højby Sø





Højby Skole
LP

Dagligvarebutikker

Odsherred Golfklub

Lokalplanområdet er markeret med rødt i den vestlige del af Højby. Højby Skole, mulighed
for dagligvarehandel, Odsherred Goldklub og Højby Sø er ligeledes vist på kortet.

LANDSKABS-/
BYRUMSANALYSE

Lokalplanområdet ligger inden for landskabskarakterområde 3 - Højby Bakker i Odsherred Kommunes landskabsanalyse. Området er karakteret ved
store bakker med dyrkede marker og dyrkede lavbundsområder. Områdets
tilstand er god og er ikke udpeget som særlig sårbar overfor ændringer.

Lokalplanområdet et fra Strandvej i nord mod syd.

Lokalplanområdet er i forvejen lokalplanlagt til boligformål. Der fasættes
en maks. bygningshøjde på 8,5 m, og boligenhederne planlægges placeret
med respekt for det eksisterende terræn, der falder fra nord mod syd. Det
vurderes derfor, at lokalplanens ændringer ikke vil påvirke landskabet negativt.
Lokalplanområdet fremstår i dag grønt med et læhegn langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning og en lavning i lokalplanområdets sydøstlige del.
I lokalplanlægningen fastholdes læhegnet i den vestlige del, og der tilføjes et læhegn mere langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning for at afskærme boligerne fra erhvervsområdet. Den eksisterende lavning i terrænet planlægges anvendt til regnvandshåndtering.

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanen fastlægger områdets fremtidige anvendelse til boligformål i
form af tæt-lav bebyggelse med mulighed for at indrette et fælleshus til
områdets beboere.
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Bebyggelsesplan - hovedgreb
Ved udformningen af bebyggelsesplanen er der lagt vægt på at udnytte områdets terrænforhold som udgangspunkt for bebyggelsesplanen, således at
områdets udsigtsforhold til det omgivende landskab mv. bliver en kvalitet
for de kommende boliger. Boligerne er derfor placeret som ”trappetrin” fra
nord ved Strandvej mod syd.
Strandvej

Vejledende illustrationsplan. Endelig placering af bebyggelse, boligantallet, boligstørrelser,
typologi og stiforløb kan afvige herfra, men områdets overordnede vej- og parkeringsstruktur
og en ensartet karakter af de fælles friarealer skal respekteres

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet betjenes fra Strandvej, og der er lavet et internt vejnet,
hvorfra der etableres vejadgang til områdets forskellige boliger, der skal
etablere parkering på egen grund eller fællesparkering med plads til 1,5
parkering pr. bolig samt cykelparkering med 2 pladser pr. 100 m2 boligareal.
Hovedstien, der er oﬀentlig tilgængelig, forbinder Strandvejen til fællesarealet i lokalplanens sydøstlige del.
Langs stamveje og på fælles parkeringsarealer skal der etableres den fornødne belysning, så det bliver trygt at færdes i området. Al belysning inden
for lokalplanområdet skal udføres som nedadrettet belysning.
Bebyggelse
Områdets bebyggelse skal placeres i ensartede rækker, således at der opleves en sammenhæng mellem bebyggelsen, hvilket giver de ældre borgere
en form for tryghed og velkendthed i området.
For at sikre de landskabelige hensyn i området er bebyggelse holdt i maks.
1 etage og maks. 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 40, ligeledes for at sikre, at der kommer luft imellem boligerne.
For at sikre at områdets bebyggelse får et vist fælles præg mht. facadematerialer, fastsætter lokalplanen, at det primære facademateriale på al boligbebyggelse skal være tegl eller træbeklædning, herunder ‘trælignende’
beklædning som cementtræ, suppleret med partier i natursten, metalbeklædning, glas eller træbeklædning. Teglpartierne skal stå som blank mur,
8
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ﬁltset eller vandskuret mur. Træbeklædningen kan opsættes som vandret
og/eller lodret beklædning. For at sikre at områdets bebyggelse inden for
hver række får en arkitektonisk helhedsvirkning, fastsætter lokalplanen, at
boligbebyggelserne skal opføres som en arkitektonisk helhed, således at der
opstår en homogenitet og derved en identitet. Farvesætning på facaderne
reguleres via lokalplanens farvekort (bilag A), der viser den klassiske jordfarveskala, hvilket giver rig mulighed for farvesætning. Der tillades solceller
og/eller solfangere integreret i tagflader.

Visualisering af området. De homogene huse skaber en velkendthed for områdets beboere.
Parkeringsarealet er placeret ud til vejen.

Fællesareal og grønne elementer
Fællesarealet kan anvendes til ophold for både områdets beboere, men
også for Højbys andre borgere. Fællesarealets lave beliggenhed i terrænet gør det velegnet til forsinkelse af lokalplanområdets regn- og overfladevand, og det er muligt at etablere LAR-løsninger.
Som et grønt element i landskabet er der krav om etablering af beplantningsbælter langs lokalplanens vestlige og sydlige afgræning. Dette vil ligeledes fungere som en afskærmning for lokalplanområdets beboere mod erhversområdet mod syd.
Fælleshus
For at give områdets borgere noget at samles om og et sted, hvor de kan
lave forskellige aktiviteter, er der mulighed for at placere et fælleshus. Erfaringer fra boligforeninger med og uden fælleshuse viser, at netop et fælleshus skaber en sammenhængskraft i fællesskabet, der på afgørende vis
distancerer sig fra en forening uden noget at samles i og om.

Områdets fælleshus.
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KOMMUNEPLAN 2017-2029

Hovedstruktur
Det er kommunens ønske, at byudvikling skal styrke de forskellige lokalsamfund og byers identitet. Byerne skal supplere hinanden og udvikles som et
netværk af stærke byer, der hver især bidrager med noget særligt til udviklingen af Odsherred. Højby er en af kommunens centerbyer. Centerbyerne
rummer tilsammen et bredt spektrum inden for boliger, erhverv og service.
I disse byer vil planlægningen understøtte en løbende byudvikling inden for
boliger, handel og erhverv, ligesom infrastrukturen skal understøtte denne
udvikling.
Byudvikling
På baggrund af bosætningsanalysen har kommunen valgt at sætte særligt
ind over for børnefamilier, seniorer og iværksættere. Odsherred Kommune
ønsker i udgangspunktet, at der er gode muligheder for åben-lav bebyggelse som særligt børnefamilier efterspørger og tæt-lav til seniorer. Det er dog
samtidig væsentligt, at der er skabes plads til det unikke og til fællesskabsskabende bebyggelse. Kommunen ønsker at arbejde for, at ældre har mulighed for at bo tæt på byernes servicefunktioner og støtte op om etablering
af bofællesskaber for ældre og/eller blandede aldersgrupper.
Lokalplanen ligger i tråd med kommunens mål for byudvikling.
Ferie og Fritid
Kommunens mål er at arbejde aktivt for at sikre gode adgangsmuligheder
fra byer og sommerhusområder til det omgivende landskab og for at sikre gode forbindelser mellem de forskellige rekreative områder til gavn for
både fastboende og fritidsborgere.
Lokalplanområdet udlægger stiforbindelser, som sikrer en god sammenhæng
med by og natur.
GeoPark Odsherred
Området er i kommuneplanen registreret som en del af det værdifulde
geologiske område, der strækker sig fra overbylyng til kommunens
sydlige grænse. Det vurderes at der med disse planer ikke ændres på
rådets påvirkning på karakteren som værdifuldt geologisk område.

Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 5B5 - Boligområde
Stenbjerggård - Højby, der udlægger arealet til blandet boligområde med
en maks. bebyggelsesprocent på 30 ved åben-lav og 40 ved tæt-lav, maks.
etageantal på 1,5 og maks. bygningshøjde på 8,5 meter.
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Lokalplanområdet er vist med en mørkeblå markering inden for kommuneplanramme 5B5.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

TRAFIK

Odsherred Kommune ønsker, at den kollektive trafik skal være et godt alternativ til egen bil. Det er blandt andet med udgangspunkt i denne målsætning, at det giver god mening at placere et boligområde ved Strandvej i
Højby.
Der er en trafikstirute langs Lyngvej, som ligger ca. 100 meter syd for lokalplanområdet, og langs Stenstrupvej, som ligger ca. 400 meter nord for lokalplanområdet. Disse forbindelser udgør Højbys øst-vestgående og nordsydgående forbindelse til resten af kommunens bystruktur.
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Togstation

LP

vej

g
Lyn

Lokalplanområdet er vist med en rød markering i den vestlige del af Højby. Tostationen ses i
den østlige del, busstoppestedet i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet og de to trafiksti
ruter ses nord og syd for området.

Der er busstoppested ca. 100 meter øst for lokalplanområdet ad Strandvej.
Herfra er der forbindelse til Nykøbing Sjælland og Odden. Derudover ligger
Højby Station inden for en radius af 1 km, og herfra er der togforbindelser
til Nykøbing Sjælland og Holbæk.
Støj
Det vurderes ikke, at trafikken fra Strandvej vil overstige Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for trafikstøj.
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ARKÆOLOGISKE
INTERESSER

Museum Vestsjælland har ikke kendskab til registrerede fortidsminder præcist inden for lokalplanområdet, men som resultat af prøvegravning i 2016
på grusindvindingsområdet sydvest for matrikel 9bø blev der blandt andet
fundet spor efter et muligt hus og anden bebyggelsesaktivitet med en mulig datering til yngre jernalder/vikingetid. Disse bebyggelsesspor blev påvist
helt op i indvindingsområdets nordøstlige hjørne, og et areal i dette hjørne
blev på den baggrund indstillet til egentlig arkæologisk udgravning. Dette
areal er på nedenstående kortkopi markeret med en rød rektangel. Udgravning dette sted er endnu ikke gennemført og vil muligvis ikke blive aktuel.
Set i forhold til planerne for byggeri på 9bø er det imidlertid særdeles relevant at påpege, at de påviste bebyggelsesspor i dette hjørne på ingen måde
er afgrænset mod nord og øst og kan således brede sig ind på matrikel 9bø.

Ud fra topografisk kort har denne matrikel en noget ”dramatisk” udformning, med en markant lavning i det sydøstlige hjørne – gammelt vandhul/
dødishul ? – et landskabselement, der kan følges tilbage på ældre kort, og
dermed ikke formodes at have baggrund i grustagning, hvilket ellers kunne
være en naturlig tanke med en placering i Højby-egnen. Den topografiske
udformning af 9bø, med sydskrånende terræn fra Strandvejen ned mod et
potentielt gammelt vandhul kan således have været ganske attraktiv for bebyggelse gennem tiden. Alt i alt må det derfor klart anbefales, at der forud
for påbegyndelse af byggemodning på denne matrikel gennemføres arkæologisk prøvegravning.

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 Museum Vestsjælland, Forten 10,
Holbæk. Dette kan gøres ved enten en mail til plan@vestmuseum.dk eller
telefonisk på 25 52 83 83.
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TILLADELSER ELLER
DISPENSATIONER

Vandløbsloven
Det kræver en omlægning af et rørlagt vandløb eller dræn, hvis det ligger
i vejen for et byggeri eller anden fast installation. Der kan ikke bygges hen
over røret.
Enhver form for ændring af et rørlagt vandløb/dræn (f.eks. ændring af rørdiameter, koteforhold, flytning eller frilægning) kræver en godkendelse fra
Odsherred Kommune, inden ændringen kan foretages. I forbindelse med en
godkendelse skal der jævnfør vandløbsloven foretages en reguleringssag.

GRUNDEJERFORENING

Ejere og lejere af ejendomme inden for lokalplanens område skal være
medlem af en fælles grundejerforening og kan herud over indgå i et administrationsselskab og lignende for lokalplanområdet.

MILJØFORHOLD

Opvarmning
Lokalplanen er ikke omfattet af varmeplanen. Den eksisterende bebyggelse
i Højby er udlagt til fjernvarme. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Til lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Kloakering
Lokalplanområdet er i henhold til Spildevandsplan 2019-2022 planlagt spildevandskloakeret.
Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes af Højby Vandværk.
Renovation
Renovation skal som udgangspunkt kunne udføres fra stamveje. Affaldsstationer vil blive placeret ud mod vejen for enden af bebyggelsesrækkerne.
Hvis renovationsbilerne skal køre ind på fælles parkeringsarealer for at hente aﬀald, f.eks. ved brug af miljøstationer, skal alle fælles parkeringsarealer
indrettet med vendepladser efter reglerne i Odsherred Kommunes ”Regulativ for husholdningsaﬀald”.
Jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening i lokalplanområdet. 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.

MILJØSCREENING

Der er foretaget en miljøscreening af nærværende lokalplan. På baggrund
af miljøscreeningen vurderes det, at planerne ikke får væsentlig indvirkning
på miljøet. Der skal dermed ikke udarbejdes en miljøvurdering. Lokalplanen
giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i tråd med kommuneplanens muligheder for rammeområdet. Lokalplanen sikrer en forsat god og harmonisk
sammenhæng til omgivelserne, både funktionelt og bygningsmæssigt set.
Planerne omfatter et mindre område på lokalt plan og omfatter ikke projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
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§ 1 FORMÅL

Lokalplanens formål er:
1.1 at give mulighed for etablering af et nyt område til boligformål,
1.2 at fastlægge retningslinjer for områdets vej-, sti- og parkeringsstruktur,
således at der sikres en hensigtsmæssig betjening af området,
1.3 at sikre udlæg af fælles grønne arealer.

§ 2 OMRÅDE OG
ZONESTATUS

2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanområdet omfatter matr.nr.: 9bø, Højby By, Højby, samt alle parceller, der udstykkes herfra efter lokalplanens endelige vedtagelse.
Lokalplanområdet er vist på kortbilag 1.
2.2 Zoneforhold
Lokalplanområdet fastholdes i byzone.

§ 3 AREALANVENDELSE

3.1 Lokalplanområdets anvendelse
Området må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse, såsom række-, klynge-, kæde- eller dobbelthuse og skal placeres inden for
byggefelterne, der er angivet på kortbilag 2.
3.2 Der må etableres et fælleshus til områdets beboere inden for det byggefelt, der er angivet på kortbilag 2.
3.3 Lokalplanen udlægger et fællesareal, som vist på kortbilag 2. Arealet
må ikke bebygges ud over at der kan opstilles bænke, grillfaciliteter, pavilloner og lignende, som understøtter anvendelse til ophold samt anlæg til
områdets tekniske forsyning eller til håndtering af regnvand.
3.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske
forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, affaldshåndteringsanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin og lignende.

§ 4 UDSTYKNING

4.1 Lokalplanområdet må udstykkes som storparceller, som udstykkede række-, klynge-, kæde- eller dobbelthuse med en grundstørrelse på minimum
350 m2 inkl. fællesaraler eller i henhold til reglerne i udstykningsloven.
4.2 Fællesarealet, som er vist på kortbilag 2, må ikke udstykkes yderligere.

§ 5 VEJE, STIER OG
PARKERINGSFORHOLD

5.1 Den primære vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Strandvej, som
vist i princippet på kortbilag 2.
5.2 Der udlægges areal til veje og stier i princippet, som vist på kortbilag 2.
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Veje skal udlægges i en bredde af minimum 8 meter med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter, jf. korbilag 2.
5.3 Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 1½ pladser pr. tæt-lav
boligenhed. Parkeringsarealet kan etableres som fællesanlæg og må placeres inden for vejudlægget. Derudover skal der etableres 2 cykelparkeringspladser pr. 100 m2 boligareal.
5.4 Veje skal udføres med en kørefast belægning.
5.5 Stierne, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en bredde af minimum 2,5 meter med en fast belægning i en bredde af minimum 1,3 meter.
5.6 Langs vejudlæggets ene side skal der etableres fortov. Parkeringarealet
kan placeres mellem fortov og vej.

§ 6 BEBYGGELSENS
PLACERING OG OMFANG

6.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 40 %.
For den enkelte boligmatrikel må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60%.
6.2 Beboelsesbygninger må opføres i 1 etage med uudnyttelig
tagetage. Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 meter.
6.3 Bebyggelse skal placeres som minimum i en afstand på 2,5 meter fra naboskel, vej, stier og friareal. Dog må bebyggelse mod lokalplanens vestlige skel placeres i en afstand på minimum 2 meter. Bebyggelse skal desuden
placeres i en afstand på minimum 5 meter fra skel mod Strandvej.
6.4 Beboelsesbygninger skal forsynes med saddeltag uden valm (30-50 grader), tag med forskudte tagflader (15-50 grader) eller tag med ensidig hældning (15-25 grader).
6.5 Carporte, udhuse og lignende skal forsynes med flade tage eller tage
svarende til tagene på beboelsesbygningen.
6.6 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 kræver en dispensation fra lokalplanen og skal søges hos
Odsherred Kommune.

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE
FREMTRÆDEN

7.1 Bebyggelse skal udføres med ydermure i teglsten som blank
mur eller vandskuret eller filtset. Den må desuden udføres i
træbeklædning eller trælignende beklædning som cementfiber.
7.2 Bebyggelse skal udføres med tage med tegltagsten uden reflekterende
glasering og engobering, betontegl, zink, sort eller grå tagpap. Der må ikke
anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et glanstal på over
20, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi.
Ovenlysvinduers rammer skal fremstå i mørk neutral farve. Tagrender og
nedløbsrør skal være af zink eller stål.
7.3 Tagudhæng må ikke udføres med et fremspring på mere end 30 cm (eksklusiv tagrende) målt vinkelret fra facaden.
7.4 Mindre bygninger som garager, carporte, skure og udhuse kan udføres i
andre materialer.
7.5 I lokalplanområdet må ingen form for kommerciel skiltning eller reklamering i form af reklameskilte, flag, bannere og lignende finde sted.
7.6 Farverne på bygningers facader skal være som farveskalaen på bilag A.
15
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7.7 Tage og bygningsfacader i sammenhængende bebyggelser, såsom række-, kæde-, klynge- og dobbelthuse, skal være ensartede i materiale- og
farvesammensætning samt form i området som helhed.
7.8 Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter følgende
retningslinjer:
• De skal være anti-refleksbehandlede,
• De skal lægges på tagfladen og være parallelle med denne. De må være
hævet maksimalt 15 cm fra tagfladen,
• De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede rektangler,
• De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer, udluftningshætter og lignende, som ikke må bryde solcelle-/solpanelfladen,
• De skal etableres på bygningens primære tag. Der kan således ikke placeres anlæg på kviste, frontispice eller lignende.

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER,
BEPLANTNING OG HEGNING

8.1 Der skal etableres beplantningsbælter i lokalplanområdets vestlige og
sydlige skel, jf. kortbilag 2. 8.2 Der udlægges område til fælles friareal, som
vist i princippet på kortbilag 2.
8.3 Der skal etableres udendørs fri- og opholdsareal svarende til minimum
100% af etagearealet.
8.4 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning eller lignende gives et ordentligt udseende.
8.5 Arealer, der ikke udstykkes til boliger eller udlægges til bolighaver, vej-,
sti- eller parkeringsareal, skal henligge som åbne, parklignende grønne områder, som er tilgængelige for beboerne.
8.6 Det samlede befæstede og bebyggede areal må ikke overstige 50% for
tæt-lav bebyggelse.
8.7 Hegning mod veje, stier, naboskel og fælles friarealer skal ske som plankeværk eller levende hegn af samme art i hele lokalplanområdet. Hegning
må maksimalt være 1,80 meter høj.
Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på indersiden
af hegnet med maksimalt samme højde som det levende hegn, når det er
udvokset.
8.8 Affaldsstativer, affaldsspande og lignende skal anbringes eller afskærmes således, at de ikke er synlige fra veje, stier og fælles friarealer.
8.9 Lyskilder på ubebyggede fællesarealer samt veje eller færdselsareal skal
være nedadvendte, og lyskilden må være maksimalt 3,5 meter over terræn.

§ 9 LEDNINGS- OG
FORSYNINGSFORHOLD

9.1 Anlæg til lokal afledning af regnvand kan placeres inden for fri- og opholdsarealet eller i tilknytning til boligbebyggelsen.
9.4 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.
9.5 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet langs vej-, sti eller naboskel eller skel mod friarealer og skal have samme udformning og farve - sort, grå eller mørk grøn.

§ 10 ANTENNEANLÆG
16

10.1 Udvendige radio-, og tele- og tv-antenner, samt paraboler skal opsæt-
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tes 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 må ikke tages i brug før:
•

Vej, sti og parkeringsarealer er anlagt i overensstemmelse med § 5,

•

Anlæg af fælles friareal samt beplantningsbælter er udført i overensstemmelse med § 8,

•

Der er etableret fælles affaldsstationer inden for lokalplanområdet i
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer i overensstemmelse med § 8.8,

•

Den er tilsluttet offentlig vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning
i det omfang, at bebyggelsen skal forsynes. Samt varmeforsyning, dog
skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg til lavenergibebyggelse.

•

Der er etableret en grundejerforening i henhold til § 12.
Ad. 11, pkt. 4
Ved lavenergihuse forstås bebyggelse, hvor det kan dokumenteres, at
de på opførelsestidspunktet opfylder de til enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet.

§ 12 GRUNDEJERFORENING

12.1 Ejere og lejere af ejendomme inden for lokalplanens område skal være
medlemmer af en grundejerforening for lokalplanområdet.
12.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Odsherred Byråd kræver det.
12.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af
Odsherred Byråd.
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 Odsherred Byråd.
12.6 Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer fra
naboområder, sammenslutter sig med grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller at grundejerforeningen lader sig opdele i flere selvstændige foreninger.

§ 13 SERVITUTTER OG
DEKLARATIONER

13.1 Denne lokalplan aflyser lokalplan nr. 39.1 for så vidt angår det i § 2.1
fastsatte område.

§14 RETSVIRKNINGER

14.1 Lokalplanens retsvirkninger.
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 hid17
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til.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v.,
der er indeholdt i planen.
14.2 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.
14.3 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.
14.4 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 dato for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst
indtil dato: et år efter offentliggørelsen.

VEDTAGELSE

Forslag til lokalplan nr. 2014-NN er vedtaget til offentliggørelse af Odsherred Byråd den NN. mmmm 2014

Thomas Adelskov
Borgmester
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Claus Steen Madsen
Kommunaldirektør
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KORTBILAG 1: MATRIKELKORT

Kortbilag 1: Matrikelkort

Lokalplanafgrænsning

Mål 1:2000
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KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT

Strandvej

Musikbyen

Stenbjergvej

Strandvej

Kortbilag 2: Lokalplankort
- Principiel disponering
Mål 1:2000
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Lokalplanafgrænsning
Byggefelt, boliger
Byggefelt, fælleshus
Vejudlæg
Vej (anlagt)
Sti
Fælles friareal
Beplantningsbælte
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KORTBILAG 3: ILLUSTRATIONSPLAN

Strandvej

Kortbilag 3: Illustrationsplan
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KORTBILAG 4: VISUALISERINGER

Kortbilag 4: Visualisering
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BILAG A: 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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