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Odder
Kommune

Vi vil en kommuneplan
- vil du?
Odder Byråd

Vi vil gerne høre din mening og afholder borgermøder om
Byvækst, afgrænsede byer, veje og kulturmiljøer
12. marts 2013 kl.19.00 i Pakhuset i Odder
Energi, større husdyrbrug og skovrejsning
19. marts 2013 kl.19.00 i Bovlstrup Forsamlingshus

Odder by
Vi satser på fortsat byvækst mod vest
og nordvest i Odder.
De næste 12 år forventer vi, at der etableres 744 eller knap 60 nye boliger pr.
år.
Vi vil udvide byvæksområderne nord
for Stampmøllebæk med et nuværende
perspektivområde.
I Odder sydøst ønsker vi at ændre
byækstområderne ved Maltheseje
(rammeområde 1.B.43 og 1.B.44) til
perspektivområder. Det rekreative område 1.RE.13 bibeholdes bl.a. til hundeskov.
En del af det nuværende erhvervsområde afgrænset af Ballevej, Stampmøllevej og Rønhøjvej foreslår vi omdannet til
et blandet bolig- og erhvervsområde.

Byvækst og veje

Nordlig forbindelsesvej

Fra perspektiv til
byvækst

Byomdannelse
Ballevej
Opgradering af Grobshulevej

Centerafgrænsning

Ramme 1.RE.13
VitaPark
2 rammer fra
byvækst til
perspektiv

Vestlig forbindelsesvej

Strukturplan for rammeområde 1.B.39

Veje mod vest
Vi har besluttet at opgradere Grobshulevej. Vejen rettes ud, vejudlægget
øges fra 8,5 m op til 23 m, og der etableres cykelstier i begge sider af vejen.
Vejen skal betjene udstykningerne i vest
og nordvest, erhvervsområdet ved Ballevej og aflaste Kongshusvej – Alléen.
Ved Torrild giver vi mulighed for at etablere en ny vej syd om byen mod Horsens i forlængelse af den opgraderede
Grobshulevej.

Butikker
Vi har åbnet mulighed for etablering af
en udvalgsvareforretning, butik der ikke
handler med mad og lignende, på maks.
3000 m² inden for centerafgrænsningen
i Odder by.
Klimatilpasning
Vi har fokus på klimaet. I vores udstykninger tager vi højde for øget nedbør
ved etablering af regnvandsbassiner og
-grøfter.

Regulering af Stampmøllebækken
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11 afgrænsede byer

Afgrænsede byer
Vi har afgrænset 11 byer. Ny bebyggelse skal placeres inden for afgrænsningerne.
De nuværende afgrænsede byer Assedrup, Balle, Dyngby, Fensten, Nølev,
Over Randlev og Oldrup ændres lidt.
Desuden ønsker vi at afgrænse Torrild,
Bovlstrup, Falling og Neder Randlev. De
4 byer er velfungerende og store dele af
dem er allerede planlagt (lokalplaner og
rammer for lokalplaner).
Principper for afgrænsning
• Landskabet er trukket ind i byerne.
• Landskabskiler skal friholdes for ny
bebyggelse.
• Nitratfølsomme områder skal friholdes for ny bebyggelse.
• Lavbundsarealer skal friholdes for
ny bebyggelse.
• Pladser, tofter og lignende skal
friholdes for ny bebyggelse.
• Landbrugsbygninger i yderkanten er som hovedprincip undtaget
afgrænsningen.
• Nyt byggeri skal placeres med
den længste facade parallelt med
gaderne.

Assedrup

Balle

Neder Randlev

Nølev

Torrild

Bovlstrup

Neder
Randlev

Torrild

Over
Randlev
Bovlstrup

Oldrup

Falling

Gadeforløb i Over Randlev

Læs mere på
www.odder.dk/dokumenter/11_afgraensede_byer_i_landzone.jpg.pdf

Dyngby

Falling
Fensten
Fremtidig afgrænsning
Udtaget af ramme
Tillagt ramme
Nitratfølsomt område
Lavbundsareal
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Kultur fortæller historier
Derfor har vi udvidet antallet af kulturmiljøer fra 28 til 40. Der er udpeget 18 nye,
3 er fremkommet ved sammenlægning
af 8 eksisterende og 1 er udtaget.
Alle 40 er repræsentative og egnstypiske for kommunen.
Målet med udpegningen er at sikre at
anvendelsen af områderne sker i respekt for de kulturhistoriske interesser.
Udpegningen er ikke udtømmende,
således er eksemplerne fra Odder by få.

Miljøet ved Tunø Kirke med fyrtårn

Læs mere på
http://www.oddernettet.dk/dokumenter/Kulturmiljoeer_fuld_rapport.pdf

Middelalderen 1000-1500
Storlandbruget 1500-1700
Landboreformerne 1700-1850
Landbrug, industrialisering og andelsbevægelse 1850-1920
Nyeste tid 1920-2011
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40 Kulturmiljøer
Tunø by, kulturmiljø

Nye kulturmiljøer
• Bjørnkær Voldsted
• Landsbyen Rude
• Dele af Torrild landsby
• Landsbyen Bjerager
• Landsbyen Over Randlev
• Landsbyen Ålstrup
• Landsbyen og stationsbyen Bovlstrup
• Nølev Skole og Dyngby Skole
• Saksild Badehotel og sommerhuse
ved Lyngen, Dyngby
• Amstrup Pakhus
• Ørting Mosevej med bebyggelse
• Ting- og Arresthuset samt Polititorv
• Odder Valgmenighedskirke
• Odder Lille Friskole
• Odder Tekniske Skole og Håndværkerforeningens friboliger
• Boligforeningshuse på Rørthvej
• Ørting-Falling Centralskole
• Odder Rådhus
Sammenlagte kulturmiljøer
• Bygninger (smedje, kirke og skole)
og beplantning på begge sider af
Alrøvej, Dampskibsbroen på Alrø og
Alrø dæmning.
• Gylling Kirke, præstegård, avlsgård,
3 mindesten og kvindeegen, miljøet
omkring Købmagergade, åen med
broer og lindetræer.
• Rosensgade fra området ved Odder
Museum og videre mod vest til Slippen, Rathlousdal og Hotel Phønix.
Udtaget kulturmiljø
• ”Sct. Mariekilden” Helligkilden
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Grundvand, skov og økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser er sammenhængende natur i det åbne land, der
giver mulighed for spredning af dyr og
planter.
Vi vil styrke de økologiske forbindelser
og ønsker at sikre yderligere 5. Målet er
at skabe et net af forbindelser gennem
hele kommunen.
For at sikre ubrudte forløb har vi udpeget potentielle naturområder både
på lavbunds- og højbundsarealer inden
for de økologiske forbindelser.
Eksempler på økologiske forbindelser
er forbindelsen fra Randlev Mose til
østsiden af Gyllingnæs og forbindelsen
langs Stampmøllebækken fra Nørreskov til Odder By.

Grundvand og skovrejsning
Vi ønsker mere skov. Statens mål er,
at skovarealet skal forøges over en
trægeneration (80-100 år) til 20-25 %
af Danmarks samlede areal.
Odder Kommune har et samlet areal på
225 km², heraf er 13 % skov.
Mere skov skal beskytte grundvandet
og styrke de økologiske forbindelser.
Ved Fillerup og Bovlstrup foreslår vi at
udlægge områder til skovrejsning for at
beskytte grundvandet.
Fordi vi giver mulighed for at plante
skov i området, har vi udtaget kirkeindsigtsområdet ved Over Randlev kirke
og reduceret kirkeindsigtsområdet ved
Gosmer kirke.
Herudover er udpeget nye, mindre områder til skovrejsning for at beskytte
værdifulde naturområder eller for at
binde eksisterende skovområder sammen.
Arealer udpeget til skovrejsning udgør i
alt ca. 3,4 %.

Økologisk forbindelse ved Stampmøllebækken

Økologisk forbindelse ved Åkær Gods

Økologiske forbindelser - nye
Økologiske forbindelser
Skovrejsning
Kirkeindsigt

8

Mindretalsudtalelse
“Venstre og Konservative har særlig
opmærksomhed på, at der indarbejdes
andre metoder end skovrejsning for at
beskytte vandressourcerne, ligesom vi
ikke ønsker skovrejsning på god landbrugsjord.”
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Energi og landbrug

Klimaforebyggelse
Vi arbejder for en bæredygtig energiforsyning og vil være CO2-neutral inden
2030. Derfor har vi udlagt nye områder
til vindmøller og fælles biogasanlæg.
Større husdyrbrug
Større husdyrbrug er brug med over
500 dyreenheder. Det svarer til, at der
f.eks. er 4.375 slagtesvin eller derover i
stalden ad gangen.
Det er et statsligt krav, at alle kommuner udpeger arealer til beliggenheden af
driftsbygninger og driftsanlæg på større
husdyrbrug.
Vi har peget på to områder ved Fensten.

1.V.1

Vindmøller
Vi foreslår at udlægge 5 nye vindmølleområder. Desuden opretholdes ét eksisterende område.
De nye områder ligger ved Torrild, Ondrup, Åkær, Tendrup Vestermark og
Hadrup. Det eksisterende område ligger vest for Torrild.
Udnyttelse af de nye vindmølleområder
vil betyde en samlet reduktion af CO2
på 42.000-75.000 ton/år, hvilket modsvarer 14.000-24.000 husstandes
årlige forbrug af strøm.

Odder

Torrild

1.V.2

op til 100 m

Biogas
Vi foreslår at udlægge 3 områder til biogas.
Områderne ligger mellem Gylling og
Ørting, syd for Oldrup og ved grænsen
til Horsens Kommune.
Biogas kan fortrænge fossilt brændstof og reducerer samtidig udledningen
af drivhusgasser fra landbruget.

1.V.3
op til 125 m

Ondrup

Vindmøller ved Torrild

Oldrup
Gosmer
Ørting
B2

8.V.4

op til 100 m

8.V.2
Hundslund

op til 125 m

H1

8.V.3

op til 150 m

Falling

B1
H2

B3

Trustrup
Eksisterende vindmølleområde
Vindmølleområde
Fælles biogasanlæg
Større husdyrbrug
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Fensten
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Hov Havn
Vi vil udvikle Hov Havn. Hov ligger kystnært og tæt på landskabsfredningen for Gersdoffslund. Det begrænser
mulighederne for at inddrage nye arealer til byvækst andre steder i Hov.
I forslaget hæves bygningshøjden fra
12,5 m til 20 m på havnen. Muligheden
gælder dog kun 15 % af den samlede
bebyggelse inden for rammeområde
5.BE.1.
KP09 perspektivområde
Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Rekreativt område
Tekniske anlæg

Odder Strand Camping
Vi understøtter turismen og giver
mulighed for at udvide Odder Strand
Camping mod øst. Halvdelen af udvidelsen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. En udvidelse kræver derfor
dispensation fra staten.
KP13 Odder Strand Camping
KP09 rekreativt område

Din mulighed
Forslag til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring til og med den 03. maj 2013.
Du kan sende dine forslag og bemærkninger mærket “Kommuneplan 2013” til
E-mail: plan@odder.dk
eller med post til
Odder Kommune
Plan
Rådhusgade 3
8300 Odder

