BELLINGE FÆLLED VEST

(BOLIGER/OFFENTLIG SERVICE)

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

PLANSYSTEMET
Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov
om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø.

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

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel områdets anvendelse
udstykninger
vej- og stiforhold
placering og udformning af bebyggelsen
bevaring af bygninger og landskabstræk
sikring af friarealer
etablering af fællesanlæg

OFFENTLIG HØRING
ring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse
med planens endelige vedtagelse.

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

LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 4.
Lokalplanen omfatter et område mellem Assensvej, bebyggelse ved
Hvenetved i nord og et boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse syd for Flintagergårdvej i Bellinge. Lettebækken, der er et mindre
vandløb, afgrænser delvist området mod nord. Øst og nord for lokalplanområdet ligger der marker. Nord-vest for området ligger enkelte
gartnerier, fritliggende boliger og Rasmus Rask Skolen med tilhørende
idrætsfaciliteter.
Området for lokalplanen udgør i alt cirka 65 hektar, heraf udgør lokalplanens områder, hvor der kan bygges boliger, cirka 31 hektar.
Eksisterende forhold
Området ligger på den nordøstlige kant af Bellinge, tæt på Odense og
med nærhed til idrætsfaciliteter, børneinstitutioner og skole. Et stykke
syd for lokalplanområdet ligger Bellinge bydelscenter og Assensvej
med direkte adgang til Odense.
Mod nord strækker marker sig ud i landskabet og er den dominerende
udsigt fra Bellinge Fælled.
riseret af markdrift og med sporadisk bevoksede beskyttede jorddiger
(Museumslovens §29a), levende grønne hegn og spredte bevoksninger.
af disse er registreret som bevaringsværdige.
Indenfor det samlede område for Bellinge Fælled ligger der to
højderygge, som tegner et dalstrøg i den østlige del af områdets første
3 etaper. Her er Bellinge Fælleds største regnvandsbassin placeret og
dalstrøget vil med den eksisterende planlægning på sigt skabe et større
sammenhængende landskabsrum mellem Bellinge Fælleds boligområder.
Syd for lokalplanområdet er bebyggelsen for Bellinge Fælled etape 1

Foto af omgivelserne omkring eksisterende regnvandsvandsbassin ved lokalplanområdet.
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Fremtidige forhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af cirka 88 boliger til tæt-lav og
cirka 102 boliger til åben-lav bebyggelse i lokalplanområdets delområde

REDEGØRELSE

stort set udbygget, mens udbygningen i etape 2 er igangværende.

der opføres cirka 10 boliger til tæt-lav og cirka 107 boliger til åben-lav.
Inden for delområde 1 og 2 kan der tillades mindre virksomheder i
henhold til bygningsreglementet.
Boligområderne ligger ud til sammenhængende grønne områder
med landskabelig karakter præget af rekreative regnvandsbassiner,
lavninger og -render, stiforløb og områder med plads til ophold, boldspil

svungen kant mod den store regnvandssø og den store fælled, som
indgår i Bellinge Fælleds overordnede fælles friareal og regnvandshåndtering. Åben-lav bebyggelserne ligger bagved tæt-lav bebyggelse
nog nærmest lokal fordelingsvej og lokal boligveje.
Tæt-lav bebyggelsen i delområde 1 består af boliger, som ligger
forskudt af hinanden, med ophold imellem bygningerne. Dette skaber
passage til de grønne områder. Den tæt-lave bebyggelse samler sig om
en boliggade, hvorfra alle boligerne har indgang. Boliggaden er primært
til færdsel for gående og cyklister og ikke bilkørsel, dog med mulighed

Illustration, der viser plan for etape 3 og en mulig disponering af etape 4, som den kan
se ud i forbindelse med en senere ny byggeretsgivende lokalplan.
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Figur 1. Delområder

REDEGØRELSE

for at redningskøretøjer kan komme igennem gaden. Der skal skabes
små grønne rum med plads til leg og ophold. Boliggader skal indeholde
en variation af beplantning og belægning.
I delområde 2 etableres boligbebyggelsen med en mere klassisk
parcelhusstruktur med referencer til de omkringliggende eksisterende
boligområder. De eksisterende diger bevares og vil ligge som landskabelige spor i området med adgang til grønne rum med lavninger og
regnvandsbassiner. Inden for lokalplanens delområde 2 omlægges eller
nedlægges vejadgang til en eksisterende ejendom i delområdet, og der
sikres adgang til eksisterende ejendom via ny lokal boligvej.
Lokalplanområdet får primær vejadgang fra Assensvej og derudover
vejadgang fra Gammel Højmevej via Flintagergårdvej. Adgang til boligområderne i delområde 1 skal ske fra adgangsvejen, som forbinder
Assensvej og Flintagergårdvej gennem delområde 3. Adgang til delområde 2 skal ske via Flintagergårdvej med primær adgang fra adgangsvejen igennem lokalplanområdets delområde 1 og 3.
Eksisterende bebyggelse nord for lukningen af Flintagergårdvej
og Hvenetved får også mulighed til at benytte denne vejadgang via
Assensvej.
Krydset ved den nye vejtilslutning og Assensvej indrettes med svingbaner og signalregulering. Krydset skal tænkes sammen med busstoppested, stiforbindelser og overgang for cyklende og gående.
I delområde 3 etableres der støjvold ud mod Assensvej, stiforbindelse
til kryds/busstoppested og regnvandsbassiner, der skal aftage vand
fra den lokale fordelingsvej i området. Vejadgang til eksisterende ejendomme inden for delområde 3 omlægges eller nedlægges således, at
der sikres adgang til den ny lokal fordelingsvej.

FORMÅL OG INDHOLD
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at der skabes en variation i bebyggelsen med forskellige boligtyper, der understøtter forskellige boformer.
For at sikre størst mulige arealer til grønne rekreative områder i delområde 1 gives der mulighed for yderligere fortætning af bebyggelsen i
tråd med strukturplanen for ”Bæredygtig bebyggelse i Bellinge” fra
2011. Med lokalplanen sikres der derfor mulighed for, at bebyggelsesprocenten for åben/lav i delområde 1 hæves fra 30 til 35, såfremt
bygningen opføres i 2 plan.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om små grundstørrelser på
maksimum 400 m2 for tæt-lav og maksimum 800 m2 for åben-lav boliger.
Formålet er at fortætte de bebyggede områder og hermed give plads til
etablering af større sammenhængende grønne arealer til fælles rekreative områder med sikring af landskabelige karakterer og forbindelser i
og udenfor området. Der er i lokalplanen fokus på, at bebyggelsen skal
understrege områdets terrænformer, som også er med til at fremhæve
områdets grønne friarealer. For tæt-lav boligerne mod de store grønne
friarealer skal tagkonstruktionen understrege forskydningerne mellem
bygningerne og der er derfor bestemmelser om, at de ikke må etableres
som gavlhuse.
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Med lokalplanen sikres håndtering af hverdagsregn og ekstremregn. I
i åbne render til naturlige lavninger i terrænet, hvor der alt efter terrænets naturlige forløb etableres mindre søer eller større regnvandsbassiner. I delområde 2 vil regnvand via rør ledes til regnvandsbassiner.
Ved ekstremregn fungerer vejene i delområde 1 og 2 som vandveje til
regnvandsbassiner, hvorfor eventuelle fartdæmpende foranstaltninger
ikke må hindre vandets veje, jævnfør kortbilag 3.
Systemet af søer i det samlede lokalplanområde og åbne render i delområde 1 skal indgå som rekreative elementer i friarealerne. Søernes størrelse vil variere meget i løbet af året afhængigt af mængderne af regn. I
perioder vil der være reelle søer og på andre tidspunkter vil det primært
være græsklædte lavninger i terrænet.
Lokal fordelingsvej og boligveje i delområde 1 etableres med snoede
forløb og/eller knæk, således at farten sænkes og der gives plads til
fodgængere og cyklister. I delområde 2 udformes vejene med fortov.
Stier placeres, så der sikres forbindelser på tværs af området og
igennem de grønne områder. Der sikres direkte adgang fra boligområderne til områdets grønne friarealer og forbindelser til infrastruktur
udenfor området såsom busforbindelse ved Assensvej, stier i naboområder og Rasmus Rask Skolen i vest.
Indenfor delområde 2 etableres stier som grønne forbindelser langs
eksisterende levende hegn og bevaringsværdige diger, der kobles op
på de grønne fællesarealer.
Parkering skal for åben-lav boliger håndteres på egen grund. For tæt-lav
bebyggelser skal parkering etableres som fælles parkeringsarealer på
egen grund i tilknytning til lokale boligveje.
ning af lokal fordelingsvej gennem området, vejadgang til eksisterende
ejendomme i området, og stiforbindelse til Assensvej ved busstoppested og muliggør etableringen af disse. Krydset ved vejadgang fra
Assensvej ligger udenfor lokalplanområdet og reguleres ikke af lokalplanen. Der skal dog sikres mulighed for areal til svingbaner inden for
lokalplanområdet. Der skal udarbejdes særskilt vejprojekt for krydset
mellem den ny lokale fordelingsvej og Assensvej.
Som led i en bæredygtig håndtering af overskudsjord gives der med
lokalplanen mulighed for at etablere støjvold ud mod Assensvej i delområde 3. Det er som forberedelse til, at delområde 3 skal udvikles til boligområde på sigt, se illustration på side 6. Der skal laves ny lokalplan for
dette område, før det kan udbygges med boliger.
Regnvandsbassin i delområde 3 skal sikre håndtering af regnvand fra
lokal fordelingsvej gennem området
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Lokalplanen sikrer bevaringsværdige diger og eksisterende grønne
hegn/bevoksninger. Disse integreres med områdets friarealer og stiforbindelser, således at de indgår som grønne karakterskabende elementer
i planen. Der gives mulighed for enkelte gennembrud af diger, hvor
der sker gennemførsel af veje og stier. Der vil med lokalplanen gives
mulighed for ophold og aktiviteter i friarealerne.

REDEGØRELSE

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Kommuneplan 2016-2028
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
Kommunen udarbejder derfor sideløbende med lokalplanen forslag til
kommuneplantillæg nr. 69, der overfører boligområderne indenfor lokalplanområdets delområde 1 og 2 fra perspektivområde til 1. prioritet i
kommuneplanens rækkefølgeplan med mulighed for boligudbygning i
2016-2019. Som konsekvens heraf udlægges områderne til byvækstområde.
Der ændres ligeledes i afgrænsningen for kommuneplanens udpegede
åbne dyrkningslandskaber og generelle landskabelige beskyttelsesinteresser, så de følger afgræsningen af kommuneplanens boligudbygningsområder.
Bygningen Assensvej 59 er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Bygningen har en SAVE-værdi 4. I lokalplanen for området
gives der mulighed for nedrivning af bygningen og udpegningen som
bevaringsværdig bygning udgår derfor af kommuneplanen.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser vedrørende bebyggelsesprocenter og maksimale bygningshøjder. Maksimum bebyggelsesprocent for et ubebygget
areal – storparcel – under ét ved ny bebyggelse udgår, således det er
beregningsreglerne i bygningsreglementet for de enkelte grunde, som
er gældende.
For boligområdet, som ligger i lokalplanens delområde 1, ændres bebyggelsesforhold fra maksimum højde 3 etager til 2 etager. Maksimum
bebyggelsesprocent ændres for tæt/lav fra 30 til 40. Hvis bebyggelsen
opføres i 2 etager, må bebyggelsesprocenten for åben/lav hæves til 35.
I overensstemmelse med eksisterende zonestatus ændres områdestatus, således det fremgår, at området er beliggende både i byzone
og landzone.
For boligområdet, som ligger i lokalplanens delområde 2, ændres bebyggelsesforhold fra maksimum højde 2,5 etager til 2 etager. De særlige
bestemmelser om grundstørrelser for henholdsvis tæt/lav og åben/lav
boliger samt, at mindst 50% af de udlagte åben/lave boliger skal være
minimum 1½ etage på maksimum 600 m2 store grunde, udgår, da de
erstattes af bestemmelser i lokalplanen.
Vejadgang ændres fra at skulle ske til fra Flintagergårdvej og Lungstedvej til kun at skulle ske fra Flintagergårdvej via ny vej til Assensvej.
Bestemmelsen om hensyn til de særlige drikkevandsinteresser i området
udgår, da der ikke ændres anvendelsesbestemmelse i kommuneplanen
og boliger indenfor området ikke vurderes at medføre en væsentlig fare
for forurening af grundvandet.
Bevaringsværdige bygninger
For at værne om kommunens ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, er alle bygninger fra før 1940 registreret
i Kommuneatlas Odense. Bygningerne er registreret ud fra SAVE og er
givet en værdi fra 1-9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi.
En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevarings-
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I kommuneplanen er de bygninger, som er registreret med en værdi fra
1-4, optaget som bevaringsværdige.

REDEGØRELSE

værdig i en kommuneplan eller omfattet af et nedrivningsforbud i en
lokalplan, jævnfør § 17 i lov om bygningsfredning.

Der ligger 4 bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet,
heraf ligger én i lokalplanens delområde 2 med SAVE-værdi 4. Tre ejendomme med SAVE-værdierne 4, 4 og 3 er beliggende i delområde 3.
Ejendommen Flintagergårdvej 46, der er beliggende i lokalplanens
delområde 2, er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen og må
ikke nedrives, før byrådet har taget positiv stilling dertil. Bygningsændringer skal bidrage til forbedring og genopretning af bymiljøet i både
helhed og detalje.
Der gives i lokalplanen mulighed for nedrivning af registreret bevaringsværdig bygning Assensvej 59 med SAVE-værdien 4. Bygningen
er beliggende inden for delområde 3 og lokalplanens zone for støjafskærmning mod Assensvej.
I lokalplanens delområde 3 er der to andre ejendomme med registrerede bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen med SAVE-værdi
på 3 og 4. Der skal udarbejdes ny lokalplan for delområde 3, før der kan
bygges boliger i dette område. I den forbindelse skal der foretages en
vurdering af bevarende bestemmelser for bygningerne.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger henholdsvis i byzone (delområde 1) og
landzone (delområde 2 og delområde 3). Der ændres på zoneforholdet for delområde 2, som omfatter området vest for Flintagergårdvej.
Området overføres til byzone. Delområde 3 forbliver i landzone.
Bonusvirkning
Bonusvirkning betyder, at bygherre ikke skal søge om landzonetilladelse. I stedet sikres landzonetilladelsen i lokalplanens bestemmelser
blandt andet i forhold til placering og udformning. Bestemmelserne
erstatter dermed landzonetilladelse. Denne lokalplan har bonusvirkning
i delområde 3 for belysning, regnvandsbassiner og støjvold.
Gældende lokalplaner
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil
gældende lokalplan nr. 6-698 for de dele af området, som er omfattet af
denne lokalplan.
Vej– og stiplanlægning
I tråd med lokalplan 6-698 forudsættes det, at Flintagergårdvej lukkes
Der er den 25. juni 1957 tinglyst en vejbyggelinje langs Flintagergårdvej.
Der må ikke opføres bygninger eller udføres andre fast anlæg af nogen
art i en afstand fra vejens midtlinje mindre end 10 meter.
Langs Assensvej er der tinglyst en vejbyggelinje d. 11. januar 1989.
Vejbyggelinjen på 15 meter fra vejens midte betyder, at der ikke må
opføres bygninger eller udføres andre anlæg af blivende art på arealet
mellem vejbyggelinjen og vejen.
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Figur 2. Skolerute

REDEGØRELSE

Som en del af den overordnede stiplanlægning for Bellinge og Bellinge
Fælled sikres der med lokalplanen skolerute igennem området fra
Rasmus Rask Skolen i vest til den ny vejtilslutning ved Assensvej i
områdets fordelingsveje og sti igennem de grønne områder.
Forsyning
Området forventes forsynet af Fjernvarme Fyn A/S. Forsyningen kræver
godkendelse af et projekt efter Varmeforsyningsloven af Odense
Kommune. En enkelt ejendom matr. nr. 36a, Bellinge By, Bellinge
forsynes af Gartnernes Varmeforsyning i Bellinge - Fangel ApS.
Området forsynes af Energi Fyn Net A/S.
VandCenter Syd A/S står for håndtering af regn og spildevand i området.
Bellinge Vest Vandværk forsyner delområde 1 og 2 med vand.

Forsigtighedsprincip omfatter
eksponering fra magnetfeltet
fra eksempelvis højspændingsanlæg og er formuleret
således:
”Nye boliger og institutioner,
hvor børn opholder sig, ikke
bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør
ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet ”tæt på” kan
må afgøres i den konkrete
situation ud fra en vurdering
af den konkrete eksponering.”

Ledninger og tekniske anlæg
Jævnfør kortbilag 1, der viser eksisterende ledninger i området, så vil
det blive aktuelt i alle delområder, at ledninger skal omlægges. Det
pålægger grundejeren at sikre opdaterede LER-oplysninger og indgå i
dialog og aftaler med ledningsejere ved omlægning.
Energinet:
I det nordøstlige hjørne af delområde 3 passerer to 400 kV luftledninger
tilhørende Energinet, se kortbilag 1. Der er i servitut fastsat en respektafstand for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Der skal derfor indhentes
en arbejdsinstruks ved Energinet, når der foregår arbejder i en højde
over 3 meter fra eksisterende terræn inden for en afstand på 15 meter
fra yderste fase/ledning.
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der i planlægning arbejdes med
et forsigtighedsprincip. Se faktaboks side 13. I det konkrete område
vurderer Energinet, at forsigtighedsprincippet er fulgt, hvis der er
afstand på minimum 53 meter fra den sydlige masterække/tracé midte
og til nærmeste hushjørne.
En af Energinet tinglyst servitut sikrer blandt andet, at Energinet har
adgang til og mulighed for vedligeholdelse af luftledningsanlægget. I
servitutarealet for luftledninger tillader Energinet ikke skovrejsning samt
beplantning med træer og buske, der bliver mere end 3 meter høje.
Træer højere end 3 meter over terræn vil overskride respektafstanden
til ledninger.
Vandcenter Syd:
Indenfor en afstand af 2,5 meter på hver side af spildevandsledningernes længdeakse er det ikke tilladt uden tilladelse fra ledningsejer at
opføre bygninger, plante træer med dybtgående rødder eller foretage
noget, der hindrer opretholdelse af og adgang til anlægget.
Det skal sikres, at der til enhver tid er adgang for maskiner til regnvandsledninger, brønde, regnvandsbassin og opretholdelse af disse
anlæg. Se kortbilag 1 for ledninger og vejadgange og -stier.
Vandløb - Lettebækken
For at sikre adgang til vedligehold af vandløbet Lettebækken skal anlæg,
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Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Spildevandsplan 2011-2022 med
undtagelse af enkelte eksisterende ejendomme i området. Der skal
derfor udarbejdes et tillæg hertil for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet skal separatkloakeres og derfor skal spildevand og
Den fremtidige kloakering af det nye boligområde vil blive fastlagt endeligt med spildevandsplantillægget.
I forbindelse med håndtering af regnvand skal der etableres regnvandsbassiner. Der udlægges i denne lokalplan areal til disse. Regnvand vil
vandsbassiner.
Med lokalplanen sikres bestemmelser for håndtering af hverdagsregn
og ekstremregn. Systemet af søer skal indgå som rekreative elementer
i områdets friarealer. Vandveje i en ekstremregns-situation sikres ligeledes i lokalplanen. Øst for Flintagergårdvej indgår åbne regnvandsningen for det øvrige Bellinge Fælled. Vest for Flintagergårdvej vil regnvand blive ført i rør til bassin. Når forholdene er til det, vil der kunne
ske nedsivning af regnvandet til grundvandet, men det vurderes, at det
meste af regnvandet vil blive udledt til Lettebækken i lokalplanområdets
nordvestlige afgrænsning.
regnvandsbassiner skal sikre, at der ikke ændres i tilstanden for hverken
grundvandet eller Lettebækken.
Ændring af vandveje som følge af etablering af støjvold skal i henhold
til vandløbsloven håndteres på egen grund og det skal sikres, at vand
ledes væk fra vejareal.
Drænforhold
I området vest for Flintagergårdvej er der konstateret dræn, der er
omfattet af Bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 (vandløbsloven)
§ 2, stk. 2.
Efter udstykning vil dræn være omfattet af vandløbslovens bestemmelser, hvorfor det ikke vil være tilladt at placere bygninger, faste hegn
eller beplantning i umiddelbar nærhed af drænene.
Bygherre skal, inden der påbegyndes byggemodning, undersøge drænforhold og afklare forholdene omkring dræn med vandløbsmyndigheden, samt planlægge og projektere, hvordan eventuelle eksisterende
drænledningers funktion opretholdes eller erstattes af andre afvandingsledninger.
Der kan forekomme dræn, som vandløbsmyndigheden ikke har kendskab til. I givet fald er de omfattet af ovennævnte bestemmelser.
Ændringer af dræn skal godkendes af vandløbsmyndigheden og
godkendelse skal foreligge, inden arbejdet påbegyndes. I forbindelse
med et senere reguleringsprojekt skal der foretages miljøscreening af
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vej, bebyggelse og lignende ligge i afstand på minimum 8 meter fra
Lettebækken. Respektafstanden sikres i lokalplanens bestemmelser.

Wadier er nedsænkede
kanaler, der indsamler
og transporterer regnvand.
De kan være bevokset
med græs eller anlagt
med mere tæt bevoksning.
Rensning af regnvand
fra vejene kan ske ved
nedsivning igennem en

REDEGØRELSE
Visse naturtyper er beskyttet
gennem Naturbeskyttelseslovens §3 for at sikre levesteder for mange vilde dyr
og planter. Naturbeskyttelseslovens §3 omfatter blandt
andet naturlige søer og
vandløb. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden
af de beskyttede naturtyper.
Dette gælder dog ikke for
sædvanlige
vedligeholdelsesarbejder.

reguleringen.

MILJØFORHOLD
Habitatbekendtgørelsen
Odense Kommune har screenet lokalplanområdet og vurderer samlet,
at lokalplanen ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af
yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter, jævnfør habitatdirektivets bilag IV.
Naturbeskyttelse
Regnvandsbassinet, som aftager vand fra de tidligere etaper af Bellinge
Fælled og som skal aftage vand fra denne lokalplans delområde 1,
er endnu ikke registreret efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Ved regnvandsbassinet skal adgangsvejen ligge mindst 2 meter fra regnvandsbassinets øverste kant (jævnfør §69 i vandløbsloven), og der må ikke
foretages jordbehandling eller terrænændringer i denne zone.
Lettebækken nord for lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der må ikke foretages ændringer i vandløbets tilstand.
Vandindvindingsinteresser
Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som et område med
særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal
beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er
ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.
boringer. Skulle det i forbindelse med kommende anlægsarbejder vise
med boringsbekendtgørelsen.
I nærhed af lokalplanområdet ligger der 3 boringer til vandindvinding.
Nærmeste boring ligger i en afstand cirka 25 meter fra lokalplanens
vandsbassin, skal bassinet etableres med membran, og hvis boringen
er nedlagt, er membran ikke nødvendig.

Figur 3. Vandboringer til erhvervs- og
husholdningsindvinding

Afstandskrav til vandindvindingsboringer, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 726 af 01/06/2016), skal overholdes. Fra husholdningsindvindinger skal der holdes en respektafstand på 25 meter til
Ved opførelse af boligbyggeri og etablering af spildevandsledninger
nærmere end 50 meter til vandboring eller tilsvarende anbefaler Odense
Kommune (Jævnfør Ingeniørforeningens Norm for mindre ikke almene
anlæg DS 441), at der etableres spildevandsledninger med dobbeltsikre rør, helsvejste rør eller tilsvarende, som hindrer udsivning fra spildevandsledning.
Jordforurening

At et område er
at overjorden forventes at
være lettere forurenet fra
mange års påvirkning fra
med videre.

Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder konstateres jordforurening, skal
arbejdet standses og Odense Kommune skal underrettes, jævnfør § 71
i Lov om forurenet jord. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet
kan fortsætte.
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Langs den lokale fordelingsvej gennem delområde 1 og 3 viser beregdende støjgrænseværdier for boliger. Lokalplanen sikrer, at bebyggelse
placeres uden for støjbelastede områder.
Støj fra virksomheder
Delområde 1 og 2 udlægges til parcelhuse og rækkehuse, og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i den type boligOdense Kommune vurderer, at gartneriet Lykkesholm på Flintagergårdvej 80, i dag overskrider de vejledende støjgrænser i lokalplanområdet i morgentimerne ved af- og pålæsning. Støjen afhjælpes/
nedsættes lokalt på virksomhed ved anvendelse af andet maskineri,
således de vejledende støjgrænser overholdes i lokalplanområdet.
Støj fra fritidsaktiviteter
Cirka 1.100 meter syd for lokalplanområdet ligger Brændekilde Bellinge
en mindre overskridelse af vejledende støjgrænse i en lille del af delområde 2, fordi den tilladte skydetid er betydeligt mindre end den skydetid,
Odense Kommmune kan tildele en ny bane.
Brændekilde-Bellinge Boldklub råder over fodboldbaner umiddelbart
øst for delområde 2. Odense Kommune vurderer, at støj fra fodboldbanerne – inklusiv den planlagte kunstgræsbane – vil overholde grænseværdierne ved nye boliger.
Produktionsvirksomheder
Der ligger i alt 5 virksomheder med miljøtilsynspligt inden for 500 meter
fra lokalplanområdet.
For alle virksomhederne gælder, at de ligger tættere på eksisterende
boliger end på planområdet. Det vil være hensynet til disse boliger, som
vil være afgørende for, hvilke støj- og luftforureningskrav (herunder krav
om at begrænse eventuelle lugtgener), som virksomhederne kan blive
stillet overfor.
Odense Kommune vurderer derfor, at anvendelsen af området til boligområde ikke begrænser virksomhedernes udvidelsesmuligheder yderligere.
Landbrugspligt
Delområde 2 og 3 er beliggende i landzone og er omfattet af bestemmelser om landbrugspligt, jævnfør lov om landbrugsejendomme. En
realisering af lokalplanens delområde 2 forudsætter, at landbrugspligten
ophæves for de dele af ejendommen, der er omfattet af lokalplanen.
Indtil delområde 2 tages i brug til lokalplanformålet skal arealet drives
jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler.
Delområde 3 forbliver i landzone og landbrugspligten fastholdes på de
arealer, der i dag har landbrugspligt.
Kulturhistoriske forhold
Odense Bys Museer oplyser, at der i lokalplanområdets delområde 1 er
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fund, skal Odense Bys Museer underrettes.
Delområde 2 er ikke forundersøgt. Der er her ikke registreret fortidsminder inden for lokalplanarealet, men der er registreret en lang række
bondestenalderen, en mindre gravplads fra jernalderen. Og på området
øst for Flintagergård er der undersøgt tre hustomter fra stenalderen
og omtrent 127 konstruktioner fra ældre og yngre jernalder. Det kan
således ikke udelukkes, at delområdet rummer jordfaste fortidsminder.
I delområde 3 er der registreret 2 overpløjede gravhøje fra oldtiden.
der har vist, at der her har været spor efter huse fra neolitikum. Området
er dog især kendetegnet ved massive bopladsspor fra ældre og yngre
jernalder, således er der spor efter 127 huskonstruktioner fra denne
periode. Resultaterne peger på en spredt landsbystrutur i jernalderen,
og det er sandsynligt at der også på delområde 3 vil være bebyggelsesspor fra denne periode. Sandsynligheden forstærkes af, at der forud for
Assensvej – umiddelbart sydøst for delområde 3 er undersøgt 10 hustomter fra yngre jernalderen.
De arkæologiske spor er såkaldte jordfaste fortidsminder. Jordfaste
fortidsminder er omfattet af Museumslovens kapitel 8 §27 (lov nr. 473
af 7. juni 2001).
For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vil det være
nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for
en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller om
det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk
udgravning af delområde 2 og 3.
Beskyttede diger
Inden for det samlede lokalplanområde er der beskyttede diger omfattet
af museumslovens § 29 a stk. 2, hvilket betyder, at der ikke må ske
ændring af digernes tilstand.
Alle digerne ligger i landzone. Der er foretaget en konkret vurdering af
alle digernes bevaringsparametre med hensyn til kulturhistorisk, biologisk og landskabelig værdi. Diger, der afgrænser byzone fra landzone,
er omfattet af museumsloven.
Lokalplanen har bestemmelser om bevaring af diger i det område, der
overføres til byzone. Diger i landzone er beskyttede. Der gives mulighed
for enkelte gennembrud af diger, hvor der sker gennemførsel af lokal
boligveje og enkelte lokale boligveje og stier.
Lokalplanens delområde 3 forbliver i landzone. Der skal i en senere
byggeretsgivende lokalplan for delområde 3 og med overførelse til
byzone udarbejdes bevaringsbestemmelser for digerne inden for dette
område.

MILJØVURDERING
Odense Kommune vurderer på baggrund af en screening af lokalplanen, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet og at der
derfor ikke er behov for at foretage en egentlig miljøvurdering.
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Denne afgørelse begrundes med, at der i lokalplanen er taget hensyn til
områdets landskabskarakterer og identitetsgivende træk med landskabelig indpasning af boligbebyggelse og veje samt bevaring af diger og
levende hegn, som er karaktergivende træk i området.
Lokalplanen sikrer, at bebyggelse placeres uden for støjbelastede
områder og giver mulighed for at etablere støjvold ud mod Assensvej i
delområde 3 som led i bæredygtig håndtering af overskudsjord. Dette
er som forberedelse til, at delområde 3 skal udvikles til boligområde
på sigt, se illustration på side 8. Der skal laves ny lokalplan for dette
område, før det kan udbygges med boliger.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Anlæg af veje, byudviklingen samt regnvandsbassiner er vurderet i
VVM-screening for området i henhold til bilag 2 pkt. 10b, 10e og 10g
i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
(LBK nr. 448 af 10/05/2017). Odense kommune vurderer, at projektet
miljøet. Der er således ikke krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM).

PÅKRÆVEDE TILLADELSER
Miljøbeskyttelsesloven
vand kræver tilladelse efter henholdsvis § 19, stk. 1 og § 28, stk. 1 i
miljøbeskyttelsesloven.
Vandløbsloven
Ændringer af eksisterende vandløb, drænledninger og rørlagte vandløb
kræver tilladelse efter vandløbsloven. Vandløbsloven (LBK nr. 1219 af
28. september 2016) gælder, jævnfør lovens § 2 stk. 1 og 2, for alle
vandløb såvel for åbne som rørlagte vandløb herunder drænledninger,
Alle vandløb og drænsystemer, der berøres af lokalplanområdet, skal
udredes og tages hånd om jævnfør vandløbslovens § 16 og 17 samt
bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 §3 (BEK om vandløbsregulering
og restaurering med videre) - herunder drænsystemer, der afvander
gennem lokalplanområdet.
Museumsloven
minder eller kulturhistoriske anlæg (jævnfør Museumslovens §27, lov
nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det
omfang, det berører fortidsminder og Odense Bys Museer adviseres.
I lokalplanens delområde 3 er der bevaringsværdige diger, som
afgrænser byzone og landzone, og derfor vil være omfattet af museumsloven §29A.
Lov om landbrugsejendomme
Der er landbrugspligt på de dele af matrikel 17aa, 23q, 25n, 29a og 31a,
Bellinge By, Bellinge, der er omfattet af denne lokalplan.
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Screeningen af lokalplanens indvirkning på miljøet er foretaget i
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 448
af 10/05/2017).

REDEGØRELSE

Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens
regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. (Ophævelse af
landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med
ejendommens udstykning).
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Lokalplanens bestemmelser
fastsættes i henhold til
Lov om Planlægning (Lov
nr. 287 af 16. april 2018).
Bestemmelserne gælder for
det i § 2 nævnte område i
Odense Kommune.

1.

LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanen har til formål:
• at sikre byggeriets indpasning i en landskabelig sammenhæng
og sikre bestemmelser for terrænbearbejdning.
• at sikre en sammenhængende grøn struktur og kvalitet i
udformning af opholdsarealer og rekreative grønne områder.
• at sikre udformning og placering af regnvandsbassiner og
vandveje og regulere regnvandshåndtering.
• at sikre den overordnede struktur for veje, stier og parkeringsarealer og regulere veje og stiers indretning.
• at sikre bevaring af diger, beplantning og en bevaringsværdig
bygning

2.

OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter
følgende matr. nr. 17a, 17aa, 23q, 25a, 25b, 25n, 29a, 31a, 36a,
og de dele af 15n af Bellinge By, Bellinge, der er omfattet af lokalplanområdet, samt alle parceller, der udstykkes herfra.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone i lokalplanens delområde 1,
som vist på kortbilag 2, og i landzone i lokalplanens delområde 2
og delområde 3, som vist på kortbilag 2.
Delområde 2 overføres med denne lokalplan til byzone.
Delområde 3 ligger i landzone. Der ændres ikke på zoneforholdene med denne lokalplan.
Lokalplanen gives bonusvirkning, se yderligere under afsnit 14 i
bestemmelser.

Delområde 1 og 2 indeholder
detaljerede
bestemmelser
for områdets anvendelse.
Delområde 3 er en rammedel,
som fastlægger placering af
støjafskærmning, regnvandsbassiner, sti og lokal fordelingsvej. Der skal udarbejdes
ny lokalplan for delområde 3,
inden området kan udbygges
til boliger.

2.3

Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1-3 som vist på kortbilag 2.

3.

ANVENDELSE

3.1

Delområde 1, som vist på kortbilag 2, må kun anvendes til boligrende rekreative formål.

3.2

Delområde 2, som vist på kortbilag 2, må kun anvendes til boligformål med tilhørende rekreative formål.

3.3

Indenfor delområde 3, som vist på kortbilag 2, må der etableres
støjafskærmning, regnvandsbassiner, sti og lokal fordelingsvej
med adgang fra Assensvej indenfor de udlagte arealer, som vist
på kortbilag 2.

3.4

Inden for lokalplanens B-områder (B1-B7), som vist på kortbilag
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3.5

Indenfor område C, som vist på kortbilag 2, må der kun opføres
med tilhørende friarealer.

3.6

Inden for lokalplanens T-områder (T1-T3), som vist på kortbilag
2, må der kun opføres tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende
friarealer. Der er mulighed for at opføre et hus for hvert T-område
til boligbebyggelsens anvendelse som fælleshus.

3.7

Der kan foretages mindre justeringer af afgrænsningen af de
enkelte B-, C- og T-områder, som vist på kortbilag 2, såfremt det
overordnede princip med grønne friarealer, vandveje og stiforbindelser fastholdes.

3.8

De på kortbilag 2 viste E-områder (E) er eksisterende boligbebyggelse og må kun anvendes til åben/lav boligbyggeri.

3.9

De på kortbilag 2 viste Friarealer (F1 og F2), må kun anvendes til
friareal til rekreative formål, samt tekniske anlæg i form af regntilgængelige.

4.

UDSTYKNING

4.1

Udstykning skal ske efter principperne, som vist på illustrationsplanen på kortbilag 4.

4.2

Områderne B1-B7 må kun udstykkes med grundstørrelser mellem
500-800 m2.

4.3

Områderne T1-T3 og C må kun udstykkes efter en samlet plan for
hvert område/storparcel. Ved udstykning indenfor den samlede
plan må grundstørrelser for hver bolig ved tæt-lav maksimalt
være 400 m2.

4.4

Ved udstykning skal adgang til fælles opholdsarealer/friarealer,
parkeringsarealer og vejadgang sikres ved deklaration.

5.

VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via lokal fordelingsvej fra
Assensvej og Flintagergårdvej, som vist på kortbilag 2.

5.2

Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed, som
vist på kortbilag 2.

5.3
5.4

Vejadgang til T1-T3 skal ske via lokale boligveje. For T1-T3
gælder, at parkering skal etableres som fælles parkeringsarealer
på egen grund i tilknytning til lokal boligvej.

5.5

Overkørsler til den enkelte ejendom og/eller storparcel skal
anlægges med maksimalt 4 meters bredde for åben/lav (B1-B7)
og maksimalt 6 meters bredde for storparceller og daginstitution
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2, må der kun opføres åben-lav boligbebyggelse med tilhørende
friarealer.
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(T1-T3 og C).
5.6

Lokal fordelingsvej
Lokal fordelingsvej i delområde 1 og 3, som vist på kortbilag 2,
skal udlægges i 15 meters bredde og anlægges med 5,5 meter
kørebane og 2 meter fortov i den ene side af kørebanen, som vist
Mellem kørebane og fortov skal der etableres 2,5 meter grøn

Det skal sikres, at afvanding fra vejen sker til vandrenden.
Vandrenderne kan således skifte placering fra den ene side af
kørebanen til den anden.
Der skal etableres vejrabat med græs i begge sider af vejen og
enkeltstående træer i den ene side af vejen.
5.7

Lokal fordelingsvej i delområde 2, som vist på kortbilag 2, skal
udlægges i 8-9 meters bredde og anlægges med 5,5 meters
kørebane samt et 1,5 meters fortov i den ene side af kørebanen,

5.8

Lokal fordelingsvej skal i byzone indrettes til lav kørehastighed
(30 km/t) uden at hindre vandveje, som vist på kortbilag 3.

Figur 4. Principsnit igennem lokal fordelingsvej i delområde 1 og 3 med grøn vandrende placeret modsat fortovet.

Figur 5. Principsnit igennem lokal fordelingsvej i delområde 1 og 3 med grøn vandrende placeret mellem fortov og kørebane.
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Figur 6. Principsnit igennem lokal fordelingsvej og boligvej i delområde 2

5.9

Lokale fordelingsveje mellem delområde 1 og 2 skal placeres
over for hinanden.

Lokal boligvej
5.10 Lokale boligveje i delområde 1, som vist på kortbilag 2, skal
udlægges i minimum 8,5 meters bredde og anlægges i varierende bredde med minimum 4,5 meter kørebane og minimum 1,5
meter grøn græsrabat på begge sider af kørebanen, som vist på
I midten af vejen mellem kørebaner skal der etableres en markeret rende til regnvand i 1 meters bredde med overkørbar og fast
Lokale boligveje indenfor delområde 1 skal udføres med ”knæk”/
sving. Hvor vejen møder andre veje eller stier, skal der anlægges
en plads, som vist på kortbilag 2.
5.11 Lokale boligveje i delområde 2, som vist på kortbilag 2, skal
udlægges i 8-9 meters bredde og anlægges med 5,5 meters
kørebane samt et 1,5 meters fortov i den ene side af kørebanen.

Figur 7. Principsnit igennem lokal boligvej i delområde 1
22
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5.12 Lokale boligveje i delområde 1 og 2 skal indrettes til lav kørehastighed (20-30 km/t) uden at hindre vandveje, som vist på kortbilag 3.
5.13 Lokale boligveje skal udføres i fast belægning som betonbelægning eller asfalt. Vejrabatten skal etableres med græs og enkeltstående træer.
Boliggader
5.14
skal udlægges i varierende bredder på minimum 11 meter med
kantzoner i begge sider ud for bebyggelsen og grønt midterareal
til ophold, leg og eventuelle vandveje.
5.15 Boliggader skal udlægges med gangstier i begge sider, som vist
befæstelse. I den anden side skal stien udlægges som kombineret cykel-/gangsti og redningsvej på minimum 3 meters bredde.
Boliggader skal etableres overvejende med græs. Stier skal anlægges i enten in situ beton, betonsten eller tegl. Øvrige arealer
må kun belægges med leret vejgrus, betonsten og lignende.
5.16 Boliggader skal indrettes til færdsel for cyklister og fodgængere.
gennemkørsel for biler. Der må ikke etableres vejadgang til boliggader fra lokal fordelingsvej.
5.17 Der må ikke etableres parkeringspladser i boliggader.
5.18 Boliggader skal fremtræde overvejende grøn. Der skal etableres
små varierede grønne rum med mulighed for både ophold og leg.
Boliggader skal beplantes med mindre grupper af opstammede
træer på maksimum 10 meter. Der skal etableres regnbede eller
Stier
5.19 Cykel- og gangstier, vist som skolesti på kortbilag 2, skal udlægges
i 4,5 meters bredde og anlægges med minimum 3 meters befæsom asfalt.

Figur 8. Principsnit igennem boliggade i delområde 1.
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Figur 9. Principsnit igennem cykel- og gangsti i delområde 1 og 2

Figur 10. Principsnit igennem gangsti i delområde 1 og 2

5.20 Gangstier, som vist på kortbilag 2, skal udlægges i 3 meters
bredde og anlægges med minimum 1,5 meters befæstelse, som
for eksempel grus.
Parkering
5.21 Der skal etableres bilparkering i overensstemmelse med kravene:
Åben-lav boliger:

2 p-pladser pr. bolig

Tæt-lav boliger:

1½ p-plads pr. bolig

Parkering til tæt-lav boliger skal udlægges som samlet fælles parkering og må kun etableres indenfor de udlagte arealer til parkering, som vist i kortbilag 2.
Fælles parkeringspladser skal udføres i enten permeabel belægning, betonbelægning, eller tegl og skal begrønnes med enkelstående træer. Der kan etableres regnbede.
Daginstitution:
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Parkering til daginstitution skal anlægges på egen matrikel.
5.22 Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med
kravene:
For tæt-lav boliger:

2 stativer pr. 100 m2

For daginstitution:

30 stativer pr. 100 besøgende
6 stativer pr. 10 ansatte
1 plads til ladcykel/cykeltrailer pr. 10
fuldtids pladser

Cykelstativer for tæt-lav boliger og for ansatte i daginstituition
skal være overdækkede.

6.

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

6.1

Generelt
Al bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste B-,
T- C- og E-områder.

6.2

I forbindelse med grundenes indretning må der ikke foretages
terrænændringer på mere end +/- 0,5 meter efter udstykning.

6.3

I delområde 1 må grunde ikke terrænreguleres, så det forhindrer,
at regnvand kan løbe til vandrender. Det naturlige terræn skal
bibeholdes indenfor 1 meter til skel, og der må ikke bruges støtte-

6.4

Garager og carporte må ikke opføres indenfor område T1, T2 og
T3.

6.5

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og med maksimal
facadehøjde på 6,5 meter. Dog må bebyggelse mod Flintagervangen i område B7 og det sydøstlige del af T3 maksimalt opføres

Der skal i forbindelse med
ansøgning om byggetilladelse på grunde inden for begge
delområder fremsendes redegørelse for terrænændringer og overholdelse af sokkelkoteplan i forbindelse med
nyt byggeri.

Figur 11. Princip for afvanding væk fra bygning.
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Figur 12. Principsnit af vandvej imellem boligerne.

i 1½ etage og med maksimal facadehøjde på 4,5 meter.
6.6
6.7

Ved 1½-2 etager skal der være lodrette lejlighedsskel.
Område B1-B7 og E (åben-lav)
Der må kun opføres fritliggende enfamiliehuse eller dobbelthuse
(sammenhængende i skel eller boliger med sammenbyggede
garager).

6.8

Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige
30. Bebyggelsesprocenten må i område delområde 1 hæves til
maksimalt 35, såfremt bygningen opføres i 2 plan.

6.9

Bygninger må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra skel.

6.10
minimum 3 meter imellem de grunde, hvor der er markeret en
vandvej for regnvandet, som vist på kortbilag 3.
6.11 For B4-B6 gælder, at der ikke må etableres boliger med en lavere
sokkelkote end 35,50 grundet klimasikring.
6.12 Der må ikke etableres fast hegn i skel mod vej og fællesarealer/
friarealer. Mellem private matrikler og vej samt mellem private
matrikler og vandveje må levende hegn eller klippet hæk kun
etableres minimum 30 cm inde på egen grund.
Område T1-T3 (tæt-lav)
6.13 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for den enkelte
grund.
6.14 Boliger i T1 og T2 skal sammenbygges i enheder med minimum
2 boliger og maksimum 6 boliger (maksimalt 60 meters længde).
Facaden skal forskydes med minimum 1 meter for hvert andet
6.15 Beboelsesbygningerne må have en husdybde på maksimalt
10 meter. Mod boliggader må der i op til halvdelen af facadens
bredde etableres yderligere dybde på 2 meter. Indhakket skal
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Figur 13. Princip for facadeforskydning

2m

10 m

Figur 14. Princip for udformning af boliger
i T1 og T2.

Bolig

Skur

Bolig

Figur 15. Princip for etablering af skure
eller lignende til privat brug.
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Skur

6.16 Der må etableres altaner fra minimum 2,5 meters højde fra
terræn. Altanerne må maksimum være 1,20 meter i dybden og 3
meter i bredden. Altaner må ikke etableres på gavl.
6.17 Der skal ud for hver bolig etableres egen have afgrænset af hæk.
eller levende hegn.
6.18 Skure eller lignende til privat brug må have en maksimum størrelse på 15 m2. Skure og lignende må kun opføres i egen have
på bagsiden af huset eller som en integreret sammenbygget del
af bygningen mod boliggader. Skure placeret mod boliggader må
maksimum optage 1/3 af beboelsesbygningens facade, som vist i
6.19
klatrebeplantning eller lignende og kan bruges som integrerede
arkitektoniske elementer i området.
6.20 Alle boliger i område T1 og T2 skal placeres med indgangsfacaden til boliggaden.
6.21 I område T1 og T2 skal terrænets forløb vises i bebyggelsesstrukturen ved vertikal forskydning af facadehøjden.
6.22 I område T1 og T2 skal der udlægges en bredde mellem boligblokkene på minimum 5 meter til gennemføring af en regnvandsrende og sti. Regnvandets løbebaner er angivet på kortbilag 3
6.23 Tæt-lav bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med punkt
6.13-6.22.
6.24 For daginstitution gælder det, at bygninger må opføres i maksimum
1½ etage med en maksimum facadehøjde på 4,5 meter.
Bebyggelsesprocent må ikke overstige 40.
For at hindre indbliksgener må legepladsinventar og lignende
maksimum opføres i 2 meters højde og må ikke etableres inden
for 10 meters afstand fra skel mod boligområde B1.

7.
7.1

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Generelt
På bebyggelse og sekundære bygninger må der ikke være synlige
dele af facaden eller taget, som fremstår med en karakter af plastmateriale eller trykimprægneret træ.

7.2
7.3

Der må ikke opsættes synlige, udvendige antenner og lignende
på bygninger.

7.4

Tekniske installationer skal udformes som en visuel integreret del
af bygningen. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres
ikke skæmmer helhedsindtrykket - eksempelvis med begrønning.
Tekniske anlæg må ikke syne af hele etager og skal ligge tilbage-
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7.5

Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller
lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på
medføre blændingsgener.

7.6

Delområde B1-B7, C og E
Bygninger skal opføres med facader i træbeklædning, natursten
eller som muret byggeri. Muret byggeri skal fremstå som blank
mur, pudset eller vandskuret. Farverne skal være i den klassiske
jordfarveskala jævnfør bilag 5, hvid eller sort samt disse farvers
indbyrdes blanding. Andre materialer kan tillades, hvis de fremtræder som pudset.

7.7

Tage skal udføres med enten tegl, skifer, græs og sedum eller
betontagsten. Undtaget herfra er sekundære bygninger.

7.8

Tage skal udføres med en taghældning på mellem 5-30 grader.
Sekundære bygninger må udføres med en taghældning på
maksimum 30 grader.

7.9

BESTEMMELSER

trukket fra bygningsfacaden.

Delområde T1-T3
Bebyggelsen inden for det enkelte delområde skal udformes
som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i udtryk
og materialer, så der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning.
Samtidig skal der være en variation i bebyggelsen med arkitektoniske elementer som spring eller ophold i facade, fremspring eller
tilbagetrukne partier og varierende højder.

7.10 Bygninger skal opføres med facader i træbeklædning, natursten
eller som muret byggeri. Muret byggeri skal fremstå med blank
mur, pudset eller vandskuret. Farverne skal være i den klassiske
jordfarveskala, jævnfør bilag 5, hvid eller sort samt disse farvers
indbyrdes blanding. Andre materialer kan tillades, hvis de fremtræder pudset.
7.11 Bygninger indenfor hvert delområde skal udformes med ens
tage (samme tagform, taghældning og tagmateriale) i materialer
af enten, tegl, skifer, græs eller sedum og med en taghældningmellem 5-30 grader.
7.12
7.13 Skure og sekundære bygninger skal udføres i i lette konstruktioner og må ikke virke dominerende eller være i farvenuancer, der
skiller sig ud fra bebyggelsen.

8.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

8.1

Den på kortbilag 1 markerede bevaringsværdige bygning,
Assensvej 59, må nedrives.

8.2

Den på kortbilag 2 markerede bevaringsværdige bygning på
Flintagergårdvej 46 må kun med tilladelse fra byrådet nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres.

9.

SKILTNING OG BELYSNING
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Figur 16. Illustration af gavlhus.
Et gavlhus er et hus, hvis kortsidegavl
vender mod gaden og fungerer som husets
indgangsparti.
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9.1

Lokale fordelingsveje, lokale boligveje og pladser skal belyses.
på minimum Ra 80 og en mastehøjde på maksimum 7 meter.

9.2

Boliggader samt skolestier skal belyses. Belysningen skal ske
med parkarmaturer med en mastehøjde på maksimum 3,5 meters
højde og/eller pullertlamper og med farvegengivelse på minimum
Ra 80.

9.3

Ledninger til belysning af veje, stier, adgangsveje og så videre må
kun føres som jordkabler.

9.4

Der må kun opsættes skiltning (navn, logo, adresseåbningstider)
for de virksomheder, der har adresse inden for lokalplanområdet.

9.5

Skiltning må ikke ændre områdets karakter af boligområde
naboer.

9.6

10.

UBEBYGGEDE AREALER

Generelt
10.1 Fælles friarealer og areal til støjvold udlægges i princippet, som
vist på kortbilag 2.
10.2
ikke opføres bygninger udover skure eller mindre sekundære
bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal.
10.3 Friarealerne F1 i delområde 1 skal fremstå sammenhængende
med de tilstødende friarealer syd/syd-øst for lokalplanområdet.
10.4 Friarealerne skal etableres med græs og fritstående træer og
skal indrettes således, der er mulighed for ophold, boldspil og leg
på arealerne. Beplantningen af friarealerne skal bestå af forskellige træer, der kan udvikle sig til store og fuldkronede træer eller
lunde. Det kan være mindre træer som bliver cirka 5- 10 meter
høje, som tjørn eller natur, eller større træer som bliver cirka 20
meter høje som for eksempel valnød, lind eller eg.
10.5 Delområde 1 og 2 skal indrettes, så der sikres fri passage langs
boligområderne, bevaringsværdige diger og eksisterende bevoksning og levende hegn, som vist på kortbilag 2.
10.6 Bevaringsværdige diger, som vist på kortbilag 2, skal bevares.
Der må kun ske gennembrud af diger, hvor veje og stier skal føres
igennem, som vist på kortbilag 2.
Digerne skal bevares i deres naturlige stand og bevoksning og
etableres med græs på begge sider af digefoden. I delområde 2
skal der langs digernes ene side anlægges grussti, som vist på
kortbilag 2. Afstand fra skel og faste genstande til digefod skal
minimum være 3 meter.
10.7 Den på kortbilag 2 angivne bevaringsværdige beplantning
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Afstand fra skel til beplantning skal være minimum 2 meter. Arealerne langs bevaringsværdig beplantning skal etableres med
græs.
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(eksisterende levende hegn og bevoksning) i delområde 2 skal
bevares. Almindelig vedligeholdelse og fornyelse er dog tilladt.

10.8 Mellem de private grunde i delområde 1 og friarealet syd for
lokalplanområdet skal der etableres to-rækket hegn af fritvokforskellige hjemmehørende arter, der fuldt udvokset bliver mellem
2-4 meter høje. Det kan være buske og små træer som skovæble,
hyld, hunderose eller syren. Hegnene må med mellemrum fornyes
ved beskæring.
10.9 Der skal i delområde 1 og 3 etableres en ensartet række af fuldkronede træer langs den lokale fordelingsvej i bebyggelsen, jævnfør
kortbilag 4. Træerne skal udvikle sig til store fuldkronede træer.
Der skal plantes én art som kan være naur eller lind. Træerne skal
stå med en indbyrdes afstand på maksimalt 20 meter.
10.10 For at muliggøre adgang for maskinel til vedligeholdelse af vandløbet Lettebækken, som vist på kortbilag 1, skal der langs vandløbet holdes en afstand på minimum 8 meter fra Lettebækken til
skel, vej, bebyggelse og lignende.
10.11 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler, både og lignende
må ikke opbevares indenfor lokalplanområdets friarealer eller på
pladser og veje.
10.12
Friareal F1 og F2
10.13 Friareal F1 indenfor delområde 1 skal etableres med græs og
med mindre grupper af træer eller grupper af buske, så området
samlet set fremstår som slette.
Der skal beplantes med forskellige arter træer af hjemmehørende
karakter, der kan udvikle sig til store og fuldkronede træer eller
lunde. Det kan være mindre træer som bliver ca. 5- 10 m høje,
som tjørn eller naur, eller større træer som bliver ca. 20 m høje,
som valnød, lind eller eg.
10.14 Friareal F1 indenfor delområde 2 og F2, som er lokale friarealer indenfor B1 og B2, skal etableres med græs og med mindre
grupper af træer eller grupper af buske. Dele af området skal have
en mere plejet karakter, hvor friarealet skal indrettes og udformes
til boldspil, leg og ophold.

Figur 17. Regnvandsbassin.

10.15 Der skal i F1 og F2 udlægges arealer til etablering af regnvandsbassiner og mindre arealer til regnvandshåndtering beliggende i
naturlige lavninger, som vist på kortbilag 2, til ekstra volumen til

Lavninger i friarealer benyttes
som ekstra volumen til hånd-

med en stigning på maksimalt 1:8. Skråninger i regnvandsbassiner skal udformes med en stigning på maksimalt 1:5.

skybrud og ekstremregn. De
vil typisk stå hen tørre.

skal have en landskabelig karakter. Lavninger skal udformes, så-
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ledes de kan anvendes til ophold og leg, når de er tørre.
Område B1-B2
10.16 Pladser skal anlægges ud fra principiel placering, som vist på
kortbilag 2. Pladserne skal udformes og indrettes på en sådan
måde, at ophold og leg understøttes samtidig med, at der er plads
til parkering og passage.
10.17 Alle pladser skal begrønnes med træer, enten solitære træer, der
skal udvikle sig til fuldkronede træer eller i mindre grupper. Der
10.18 Tekniske anlæg såsom transformerstationer, skal indpasses i
bygninger eller i overgangen til friarealer og skal afskærmes med
beplantning.
Område C
10.19 Ved etablering af daginstitution i område C gælder det, at:
• mod nærmeste boligområde B1 skal der etableres lukket fast
hegn/afskærmning i form af træplankeværk eller lignende,
som hindrer indbliksgener. Afskærmningen skal etableres i
minimum højde 2 meter.
• mod veje og grønne områder må afskærmning kun etableres
som trådhegn eller lignende begrønnet med klatreplanter og
lignende.
10.20
vandssystem lokalt (ved tilkoblingspunktet) baseret på lukkede
rør.
10.21 Ved befæstelse over 30 % af grunden skal regnvand fra øvrige
befæstede arealer håndteres på egen grund eller forsinkes i
henhold til spildevandsplanen inden udledning ved for eksempel
etablering af grønne bede, sedumtage, regnvandsbassiner, regnbede og faskiner.
10.22 Af hensyn til klimasikring i forbindelse med ekstremregn skal
Regnvandsbassin - delområde 3
10.23 Der må i delområde 3 udlægges arealer til etablering af 2 regnvandsbassiner G og F, som vist på kortbilag 2 og 4. Regnvandsbassinerne skal etableres som ekstra volumen til håndtering af

Kronekanten er overgangen
mellem det skrå terræn ned
mod vandløb eller regnvands-

10.24 Skråninger i regnvandsbassin F og G må kun udformes med en
10.25 Regnvandsbassin G placeret mod Lettebækken er 1.475 m2 i
areal inklusiv kronekant og med en form og placering, som vist på
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Bassin G

Bassin F - tværsnit

Bassin F - længdesnit

Figur 18. Snit igennem regnvandsbassiner.

10.26 Regnvandsbassin F er 2.265 m2 i areal inklusiv kronekant og med
18.
Støjafskærmning - delområde 3
10.27 Støjafskærmning indenfor delområde 3, som vist på kortbilag 4,
skal etableres som støjvold med maksimum højde 5 meter over
eksisterende terræn, hældning mod syd på 1:3 og minimum 1
meter bred ryg foroven.
10.28 Støjvolden skal på den side, der vender mod nord, have en landskabelig indpasset, varieret hældning og form som vist på kortbilag
4. Hældningen skal variere mellem 1:3 - 1:5.
10.29 Støjvold skal etableres med græs.

11.

GRUNDEJERFORENING

11.1 Delområde 1, vist på kortbilag 2, skal indgå en samlet grundejerforening for alle ejere af grunde beliggende i delområde 1, i lokalplan 6-698 Bellinge fælled (etape 1) og i lokalplan 6-763 Bellinge
Fælled (2. etape) .
Grundejerforeningen skal overtage og forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier, pladser og legepladser
indenfor hele området, jævnfør punkt 10.1-10.22 i denne lokalplan,
samt friarealerne, hegnbeplantning og støjvold jævnfør bestemmelse 9.1-9.25 i lokalplan nr. 6-698 Bellinge Fælled og bestemmelse 9.1-9.14 i lokalplan nr. 6-763 Bellinge Fælled 2. etape.
Grundejerforeningen skal ligeledes vedligeholde diverse ledninger,
tekniske anlæg, vådenge og lignende, som ikke vedligeholdes af
respektive forsyningsselskaber.
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11.2 I forbindelse med udstykning af lokalplanens delområde 2, vist på
kortbilag 2, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i delområde 2, øst for Flintagergårdvej.
Grundejerforeningen skal overtage og forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier, friarealer, pladser og legepladser, hegnbeplantning og bevaringsværdige diger indenfor
delområde, som vist på kortbilag 2, jævnfør bestemmelse 10.110.22 i denne lokalplan.
Grundejerforeningen skal ligeledes vedligeholde diverse ledninger,
tekniske anlæg, regnvandsbassiner og -render, vådenge og
lignende, som ikke vedligeholdes af respektive forsyningsselskaber.
Den fælles grundejerforening skal oprettes senest, når halvdelen
af delområderne er taget i brug eller når byrådet kræver det.
11.3 Indtil der oprettes en grundejerforening for delområde 3, på kortbilag 2, skal Odense Kommune varetage drift og vedligeholdelse af
den del af adgangsvejen, der er beliggende i delområde 3.
11.4 Vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af
byrådet.

12.

BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN

12.1 Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer,
indenfor det enkelte delområde, må ikke tages i brug uden Odense
Kommunes tilladelse, før nedenførte anlæg er udført.
• Veje og stier indenfor det enkelte delområde samt lokal forde-
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• Parkering indenfor det enkelte delområde skal være anlagt i
overensstemmelse med punkt 5.4, 5.21-5.22 og 10.22.
• Anlæg af fælles opholdsarealer/friarealer med videre indenfor
det enkelte delområde skal være udført i overensstemmelse
med punkt 10.1-10.29. Arealerne skal senest være beplantet
førstkommende vækstsæson efter, at den/de bebyggelser, der
støder op til arealet er etableret.
• Bebyggelsen indenfor det enkelte delområde skal være tilsluttet
kollektiv varmeforsyning efter Odense Kommunes anvisning.
• Bebyggelsen indenfor det enkelte delområde skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Odense Kommunes
anvisning.
• Et tilstrækkeligt regnvandssystem skal være etableret for det
enkelte delområde i overensstemmelse med punkt 10.15 og
10.20-10.26.

13.

OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

13.1 Lokalplan nr. 6-698 ophæves for så vidt angår denne lokalplans
område, som nævnt i punkt 2.1.

14.

BONUSVIRKNING

14.1 I henhold til Planlovens § 15, stk. 4 tillægges lokalplanen bonusvirkning og erstatter tilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1.
14.2 Bonusvirkningen gælder for forhold, der indgår i bestemmelserne
under punkt 9.1-9.3, 10.23-10.29.

15.

LOKALPLANENS VARIGE RETSVIRKNINGER
Bebyggelse og anvendelse
lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jævnfør
§ 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
Dispensation
Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.
Servitutter og lokalplaner
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væ-
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BESTEMMELSER

lingsvej mellem Assensvej og Flintagergårdvej skal være anlagt
i overensstemmelse med punkt 5.1-5.20 og 10.22.

BESTEMMELSER

sentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
Ekspropriation
I henhold til § 47 kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
Krav om overtagelse
Indeholder lokalplanen bestemmelse om, at en del af bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, kan ejeren - hvis
tilladelse nægtes - i henhold til § 49 under visse forudsætninger
forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

VEDTAGELSESPÅTEGNING OG OFFENTLIGHEDSPERIODE

Lokalplanen endeligt vedtaget af Odense Byråd den 1. oktober 2018.
Lokalplanens varige retsvirkninger trådt i kraft ved indlæsning i Plandata
den 2. november 2018.
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