LOKALPLAN

0-786
Skilte & facader
Temalokalplan

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.
Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig
beslutning om lokalplanens indhold.
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, fx 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
Inden en lokalplan kan vedtages skal den være
fremlagt til offentlig høring 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.
Dispensation fra en lokalplan
Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i
strid med principperne i planen.
Planens principper er formåls- og anvendelsesbestemmelserne.
Principperne omfatter også den planlagte
struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer. Principperne omfatter derimod, som hovedregel ikke de bestemmelser, der mere detaljeret beskriver bebyggelsens, skiltes og byrumsudstyrs omfang, udformning og placering, med mindre disse
bestemmelser netop er fastlagt for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen
mv..
Såfremt byrådet vælger at dispensere fra
lokalplanens bestemmelser til mindre afvigelser, skal berørte ejere, brugere og naboer mv., orienteres 2 uger inden tilladelse
kan meddeles.
Der kan dog meddeles dispensation uden
forudgående orientering, hvis forholdet er
af underordnet betydning.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan
kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny
lokalplan.
Afgørelse af konkrete dispensationsansøgninger vil ske ud fra en konkret vurdering i
hver enkelt sag. Det kan betyde, at afgørelse
af ansøgninger om for eksempel opsætning
af bestemte skiltetyper kan få forskellige
udfald ved forskellige ejendomme beliggende i forskellige miljøer.
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LOKALPLANENS BAGGRUND
I 1999 blev lokalplanen for Skilte & Facader i bymidten vedtaget. Formålet med planen
var at sikre et attraktivt miljø for beboere såvel som for besøgende. Den centrale bymidte er ”byens ansigt udadtil”. Det er her turister og besøgende ofte får det første
indtryk af Odense. Derfor skulle der satses på kvalitet og liv.
Lokalplanen har fungeret godt. Siden 1999 er bymidten blevet væsentligt forskønnet,
bl.a. men højere kvalitet i skiltningen.
Livet i bymidten er blandt andet sikret ved, at butikker skal have aktive udstillingsvinduer mod gaden.
Udviklingen i detailhandelen har imidlertid gjort, at det er svært at opretholde aktive
butikker i samme udstrækning som før – især i de mindre sidegader. I revisionen af
kommuneplanens detailhandelsbestemmelser i 2012 blev området, hvor der skulle
være aktive butikker, derfor indsnævret.
Denne ændring følges nu op af en revision af Lokalplan for Skilte & Facader, så der er
overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.
Samtidig er lokalplanen blevet opdateret flere steder med mindre justeringer, således
at den tager højde for forhold, som ikke var aktuelle i 1999 som fx solceller, udvendig
facadeisolering og beachflag.
I forbindelse med revisionen har der været dialog med cityforeningen og andre interessenter.
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LOKALPLANENS INDHOLD
Odense Kommune ønsker at fremme ny arkitektur og nye idéer. Samtidig er der et
lige så stort ønske om, at det nye skal indpasses i bymidten på en harmonisk måde.
Lokalplanen skal med andre ord sikre, at nyt byggeri og renoveringer af eksisterende
ejendomme sker på en måde, der passer til omgivelserne - uden samtidig at fastlåse
udviklingen.
Det gælder om at finde balancen mellem nytænkning og nye idéer på den ene side og
tilpasning og respekt for det gamle på den anden.
Bymidten består af huse bygget i mange forskellige stilperioder - fra 1500-tallets købmandsgårde til det tyvende århundredes modernisme.
Vejledningen fortæller dels om god byggeskik - den giver gode råd - men vejledningen
skal også læses som en redegørelse for de holdninger, der ligger til grund for lokalplanens bestemmelser.
Herved kan vejledningen bruges som en strømpil for, hvordan byrådet vil fortolke lokalplanens bestemmelser. Den vejledende tekst står med lys skrift. Bestemmelserne
står med mørk skrift til højre på siden.
I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes
følgende bestemmelser for de i afsnittet „lokalplanens matrikler“ nævnte matrikler
samt for alle delarealer, der udskilles fra nævnte ejendomme. Der henvises i øvrigt til
den på kortbilaget viste afgrænsning af området.

Restaurering af ældre
ejendom. Ombygningen
er inspireret af husets oprindelige udseende fra
1890'erne, men i et
formsprog, der vedkender
sig, at vi befinder os i
1990'erne

1890'erne

1990'erne før ombygning

1990'erne efter ombygning
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Lokalplanens formål
Det er denne lokalplans formål at fastholde og forbedre kvaliteten i byens fysiske miljø.
Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formålsbestemmelser.

Odenses bymidte byder på 600 års arkitekturhistorie.
Byen har været forskånet for store brande. Så på
trods af perioder med uheldige nedrivninger, har vi
stadig meget at byde på.
På en ganske kort tur gennem bymidten kan man
møde alt fra 1500’tallets renæssancehuse til nyere
tids modernisme – og alt fra småkårshuse til patricierejendomme.
Stort set alle stilarter er repræsenteret – barok,
klassicisme, historicisme, jugend, funkis osv.
Hver stilart har sine egne karakteristika. Nyklassisismen har rene former, symmetri og enkelthed.
Jugend er sprudlende og fantasifuld med masser af
detaljer og finurligheder.
Inden for alle stilarter findes fine og bevaringsværdige bygninger, som skal behandle med forståelse
og følsomhed overfor netop denne stilperiode.
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1.1.1 Lokalplanen skal sikre

en fortsat positiv udvikling af
bymidten, så byen bliver mere
attraktiv.
1.1.2 Lokalplanen skal sikre,
at de ændringer, der sker i by
en, foregår under hensyn til
helheden. Der skal især lægges vægt på tilpasning til eksisterende byggeri.
1.1.3 Lokalplanen skal sikre
høj kvalitet i materialevalg og
fremme materialer, der er naturlige, patinerer smukt, har
en høj levealder, og som kan
genbruges eller bortskaffes
på en miljømæssig forsvarlig
måde.
1.1.4 Lokalplanen skal sikre,
at facadeændringer på eksis
terende bygninger sker i over
ensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur
på tidspunktet for opførelse
eller i harmoni med bygningens stilart.
1.1.5 Lokalplanen skal fremme
godt design i butikkernes
skiltning og sikre, at skiltning
tilpasses bygningernes pro
por
tioner. Lokalplanen skal
hindre uhensigtsmæssig skiltning.
1.1.6 Lokalplanen lægger op
til en videreførelse og udvikling af dansk byggetradition
og levner plads til nye tiltag.
Det er fortsat muligt at opføre moderne huse med et
formsprog og et materialevalg, der bryder med traditionen, hvis et sådan brud kan
begrundes arkitektonisk, at
kvaliteten fortsat er høj, og at
projektet forholder sig respektfuldt til den øvrige bebyggelse.

Lokalplanens område
Lokalplanen dækker den centrale del af Odense bymidte. Området er afgrænset på grundlag af den nuværende anvendelse af bebyggelsen.
Lokalplanområdet omfatter således gadestrækninger, hvor der i dag findes en koncentration af butikker og forretninger, da lokalplanens indhold primært
retter sig mod butiksfacader og -skiltning.

2.1.1 Området er byzone og
omf atter matriklerne som
be
skrevet i afsnittet „lokalplanens matrikler“ side 47 48 samt de delarealer, der
udstykkes fra ejendommene.

Der henvises til kortbilaget bagest i planen.

Lokalplanområdets afgrænsning. Gadestrækninger hvor butikker ikke må nedlægges, se punkt 2.2.1.

Anvendelse

En vigtig faktor for bymiljøet er et varieret udbud af
butikker med udstillingsvinduer og facader, der indbydende henvender sig mod gaden. For at sikre dette
må der ifølge kommuneplanens retningslinjer ikke
bruges flere lokaler i stueetagen til pengeinstitutter
og kontorformål i gågaderne samt i Overgade og
Nørregade.
Lokalplanen skal sikre, at der langs disse vigtige handelsgader ikke nedlægges butikker i stueetagen til
fordel for kontorer, banker og lignende.

2.2.1 Eksisterende butikker i
stueetagen langs de på kortbilaget viste gadestrækninger
må ikke ændres til bolig, kontorformål eller lignende.
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Bevaring
Odense har aldrig været hærget af meget omfattende brande, og store dele af den middelalderlige
struktur er bevaret i form af gadeforløb og pladsdannelser, baggårdsstrukturer og matrikelopdeling.
Således som bymidten fremtræder i dag, afspejler
bygningernes skala, proportioner, dimensioner og
byggeskik stort set perioden fra 1700 frem til midten af 1900-tallet. Bygningerne fra denne periode er
af god kvalitet og har modstået tidens tand.
Kommuneplanen har lagt en ramme for bevaring af
bymidtens middelalderstruktur og bevaringsværdige bygninger for opfølgende lokalplanplanlægning.
Bygninger beliggende mod de middelalderlige gader
(se kort modstående side) samt bygninger, som er
udpeget som bevaringsværdige (SAVE værdi 1-4), i
kommuneplanen må ikke nedrives uden byrådets
særlige tilladelse.
Bygninger med den højeste SAVE værdi 1 vil som
oftest være fredede bygninger eller folkekirker.
Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger,
som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og
håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.
Mange af lokalplanens bestemmelser omhandler bevaring, dette bestemmes under de enkelte emner.

Bevaringsværdigt bymiljø i
Nørregade.
Huset i forgrunden er fredet,
Det råde i baggrunden er bevaringsværdigt SAVE 4.
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2.3.1 Bygninger, optaget

på
kommuneplanens liste (bilag
1) over bevaringsværdige
bygninger, må ikke nedrives
uden byrådets særlige tilladelse.

3.2.2 Bygninger, der, jf. kortbi-

lag 2, ligger mod de bevaringsværdige middelalderstrukturer, må ikke nedrives uden
byrådets særlige tilladelse.

H v a d e r S AV E ?
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 bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et nedrivningsforbud i en lokalplan, jf. § 17 i lov om bygningsfredning.
I kommuneplanen er de bygninger, som er registreret med
en værdi fra 1-4 optaget som bevaringsværdige.
Indenfor lokalplanområdet er udpeget 249 bevaringsværdige bygninger. Bygningerne omfattes af et nedrivningsforbud i lokalplanen og der laves bevarende bestemmelser for
vedligehold og for om- og tilbygninger.
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Facaden
Odenses bymidte består af huse bygget i mange forskellige stilperioder. Hver tid bygger i sit formsprog.
De huse, der bygges i dag, skal naturligvis udtrykke
vores tid. Men når der bygges et nyt hus i en eksisterende husrække, må facaden samtidig udformes, så
den bliver en naturlig del af gadebilledet.
Ved udformningen af en facade er der således en
række forhold vedrørende bygningens udseende,
der skal overvejes. Facaden kan opdeles vandret af
f.eks. sokkel, særlig markering af stueetagen, facadebånd, friser, gesims og vindueshøjder. Lodret kan facaden opdeles af mindre forskydninger, skift i materialer, pilastre og af vinduesrytmen.
Indrettes stueetagen til butik, bør placering af indgangsparti og vinduer harmonere med vinduesrytmen på de øvrige etager.
Efterisolering af facader må ikke udføres som udvendig facadebeklædning, men alene ske som hulmursisolering eller indvendig isolering. Udvendig efterisolering bryder med facadernes oprindelige udtryk
og fremstår med "indsunkne vinduespartier".
Solceller kan opsættes på baghuse og facader mod
baggårde, såfremt de ikke er til gene for omgivelserne med refleksioner.

3.1.1 Ved nybyggeri skal facaden udformes, så den harmonerer med nabohusene.

3.1.2 Facaden må ikke træk-

kes tilbage i forhold til facadelinjen for gadens øvrige huse.

3.1.3 Ved ombygning eller re-

novering af en bygning må
bygningsdetaljer såsom ge
simser, pilastre, pudsede vinduesindfatninger, kvaderpuds
og lign. ikke tildækkes eller
fjernes. Ligeledes må skorstene, tårne og spir ikke beskadiges eller fjernes.

3.1.4 Facadens vandrette opdeling skal tilpasses de gæn
gse linjer i gadebilledet.
3.1.5 Efterisolering må ikke
udføres som udvendig pladebeklædning.
3.1.6 Frontfacader mod gader
og pladser må ikke beklædes
med solpaneler.

Facaden skal spille sammen
med gadens øvrige bygninger
i materialer, facaderytme og
detaljeringsgrad, men det må
meget gerne ske i et nutidigt
formsprog.
En god idé kan være at overføre enkelte elementer fra et
nabohus til det nye - eksempelvis vandrette facadebånd
som gesims og sokkel. Nyt
hus i eksisterende gade.
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Detaljer
De fleste byhuse rummer en detailrigdom, som er
særegen for den periode, huset blev bygget i: Mur
værksdetaljer, profileringer, gesimser, pilastre, detaljer omkring vinduer og døre, udsmykninger og dekorationer.
Ved ombygninger og renoveringer skal bygningens
detaljer og udsmykninger bevares, hvor det overhovedet er muligt.
Ved nyt byggeri kan bygningsdetaljer og -dekoration
udformes i et nutidigt formsprog.
Vedrørende materialer, se afsnit 5.1.

Bygger man et hus, der
lægger sig op ad traditionel byggeskik, vil en markeret sokkel normalt
være et krav. Byhuse
uden og med sokkel

Detaljer og materialer er
afgørende, når man bygger nyt til gammelt. Her
ved Valgmenighedskirken
spiller moderne detaljer
og udsmykning fint sammen med den gamle kirkebygning
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Facadens højde
Byen kan sammenlignes med et hus. Gader og pladser danner rum, hvor de forskellige belægninger er
gulvet, og facaderne udgør væggene. For at opnå harmoniske byrum skal facadernes højde afstemmes
efter gadens bredde. En stor åben plads kan f.eks.
bære en højere bebyggelse end en smal gade.
Bygningshøjden i de ældre kvarterer når sjældent
over 3 etager, hvilket passer til gadernes forholdsvis
smalle bredde.

3.2.1 Facadens højde skal af-

stemmes efter de gængse
højder i gadebilledet, eksempelvis ved at ramme nabobebyggelsers gesimshøjde.

Det er karakteristisk for mange af bymidtens gader,
at bygningshøjden varierer. Denne variation giver gaden en fin rytme og lader hver enkelt facade stå frem
med sit eget udtryk. Selv små forskydninger i højden
skaber denne fine virkning, mens større spring ofte
giver et uharmonisk indtryk.
Når et eksisterende hus forhøjes eller erstattes med
et nyt i større højde, må bebyggelsen ikke have væ
sentlig indvirkning på skygge- og dagslysforhold på
de tilstødende ejendomme.

Det er vigtigt, at facadernes højde er afstemt efter nabobebyggelserne, for at
skabe et harmonisk
bybillede.
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Etagehøjden
Hvis etagehøjden i et nyt hus afviger væsentligt fra
etagehøjderne i nabohusene, forstyrrer det harmonien i gadebilledet. Derfor må etagehøjden på et nyt
hus afstemmes efter forholdene på de tilstødende
ejendomme.
Etagehøjden kan aflæses på vinduernes placering i
højden og på eventuelle facadebånd, gesimser og lignende.
Det ses ofte, at butiksetagen er højere end de øvrige
etager, hvilket markerer stueetagens betydning som
den vigtigste etage. Højden på stueetagen bør ikke
være lavere end højden på de tilstødende bebyggelsers stueetage.

Nyt hus, som ikke er tilpasset nabohuset.
Etageghøjden er for lav. Huset virker klemt
og pauvert ved siden af det ældre hus med
høje etager.

Tilpasning af nyt byggeri i
gammel gade. Etagehøjderne
på nabobebyggelsen er
videreført i den nye bygning,
og karnapperne er gentaget i
en moderne udgave.
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3.3.1 Etagehøjden skal tilpasses de gængse etagehøjder i
gaden med særligt hensyn til
nabohusene, således at hovedlinjer fra tilstødende facader optages i den nye facade,
f.eks. gesimser eller placering
af vinduer.

Facadelængde
Husenes facadelængder er med til at danne rytmen
i gaden. I de ældre byområder har mange huse en
forholdsvis kort facadelængde, som er bestemt af de
oprindelige matrikelskel, typisk 10 - 15 m. Ved større
sammenhængende byggerier, der strækker sig hen
over flere oprindelige matrikelskel, må facaden underopdeles, så den følger rytmen i gadebilledet.
Denne opdeling kan opnås ved brug af arkitektoniske elementer såsom mindre højdeforskelle, variation i farve, varierende detaljering og materialebrug
eller forskellige lodrette markeringer inspireret af
den klassiske arkitektur såsom pilastre, risalitter og
lignende.

3.4.1 Facaden skal udformes,

så den tilpasses de gængse facadelængder i gadebilledet.
Ved bygninger, der bygges hen
over et eller flere oprindelige
matrikelskel, skal facaden opdeles på en måde, der respekterer gadens øvrige rytme og
størrelsesforhold.

3.4.2 Såfremt en butiksfacade
strækker sig over flere bygninger, skal butiksfacaden opdeles og underordne sig arkitekturen i hver enkelt bygning.
Se desuden afsnit 8.1 om
skilte.

Senere byggeri i en gammel gade. Selv om der er
tale om en samlet bebyggelse, er facaden opdelt i en rytme, der passer til gaden

Dette nye hus på Vester
brogade i København er
bygget hen over to oprindelige matrikler.Ved at
opdele facaden i to undgår man at bryde med
gadens rytme og skala
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Bygningsdybde
Hvis dybden på et enkelt hus afviger væsentligt fra
den gængse husdybde i gaden, vil tag- og gavlflader
fremstå som uheldige brud i gaden. Det bør tilstræbes, at bygningsdybden på nye huse i en gadelinje
ikke afviger væsentligt fra nabohusenes bygningsdybde.

3.5.1 Husdybden skal altid tilpasses husdybden på de tilstødende
bebyggelser
3.5.2 Beboelse skal have vinduer
til mindst to sider.

En husdybde på 8-10 m giver bedre mulighed for en
fornuftig disponering af lejlighederne, der skal have
dagslys fra to sider, så der er mulighed for varieret
udsyn samt lys og sol henover dagen. Anvendes
større husdybder, kan der opstå problemer med at
få tilstrækkeligt dagslys ind i rummene.

Et stort gavlparti giver
disharmoni i gadebilledet.
EJendommene er siden
nedrevet.
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Ta g e t
Når et nyt hus skal bygges ind i en eksisterende husrække, er tagets form og detaljering af stor betydning. Tagets detaljer - tårne, spir, kviste - varierer fra
hus til hus og giver således hver enkelt facade sit
eget udtryk.
Tagformen bør ikke afvige fra de gængse tagformer i
gadebilledet. Men først og fremmest skal taget være
en integreret del af det nye hus, så tag og facader
danner en arkitektonisk helhed.
Kviste og tagvinduer skal udformes, så de harmonerer med facadens opdeling og proportioner.
Normalt bør kvistenes og tagvinduernes samlede
længde ikke overstige 1/ 3 af tagets længde. Generelt
bør kviste foretrækkes frem for tagvinduer.
Tagrender og nedløbsrør bør placeres, så de understøtter facadens opdeling i øvrigt.
Tagterrasser må ikke placeres i tage mod gadesiden,
medmindre der er fladt tag, så tilbagetrukket tagterrasse er mulig.

Anvendelsen af en ensartet
tagform binder husrækken
sammen og bidrager til et
homogent gadebillede

4.1.1 Husets tag skal udfor-

mes, så det harmonerer med
de øvrige tage i gadebilledet.
Taghældningen bør ikke afvige
markant fra taghældningen på
naboejendommene.

4.1.2 Kviste og tagvinduer skal
proportioneres i harmoni med
tagfladen og med bygningen i
øvrigt og må ikke virke dominerende.
4.1.3 Tagflader, der er synlige

fra gaden eller andet offentligt tilgængeligt areal, skal udføres i tegl, naturskifer, zink,
bly eller kobber.

4.1.4 Eksisterende tagrender
og nedløbsrør i zink, galvaniseret jern eller kobber må
ikke udskiftes til andre materialer.
4.1.5 Tagrender og nedløbsrør skal ved nybyggeri udføres i zink, galvaniseret jern,
rustfrit stål eller kobber i
overensstemmelse med bygningens arkitektur.

Tagrendelinjen
markerer husets
afslutning opad
til. Her er gesimsen udformet i et moderne formsprog
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Ta g e t
Solceller kan integreres i tagmaterialet. Der må ikke 4.1.6 Solceller kan integreres i
opsættes solfangere, solpaneler mv, som er synlige tagmaterialet.
fra gaden. Tagterrasser kan etableres mod gårdrum.
4.1.7 I tage med hældning kan
Bestemmelsen om tagvinduer kan opfyldes ved at tagterrasser etableres mod
gårdrum. Ved flade tage, kan der
anvende såkaldte "fredningsvinduer".
etableres tagterrasser inde på
tagfladen.

4.1.8 Der må ikke placeres alta-

ner oven på kviste, hvor dette
er synligt fra gaden eller fra andet offentligt tilgængeligt areal.

4.1.9 Tagvinduer skal tilpasses
husets arkitektur i proportioner og udformning. De må ikke
opsættes i forlængelse af hinanden.

Det traditionelle veluxvindue ses til venstre og
"fredningsvinduet", der er integreret i tagfladen,
ses til højre
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Hjørner
Hjørneejendomme er særligt synlige i gadebilledet.
På grund af deres markante beliggenhed stilles der
særlige krav til udformningen. Ældre hjørneejendomme er ofte bygget i en spændende arkitektur
med mange detaljer. Netop ved udformning af hjørnerne har arkitekten kunnet udtrykke sig med fantasifulde løsninger.
Når nye hjørneejendomme projekteres, skal der
lægges særligt vægt på bearbejdningen af hjørnet.
Facaden bør altid „følge med rundt om hjørnet“
(jævnfør billederne på denne side).

4.2.1 Ved opførelse af en
hjørnebygning skal der lægges
særligt vægt på at markere
hjørnet som en integreret del
af husets arkitektur.
4.2.2 Husets facade skal følge
med rundt om hjørnet, således at huset ikke frem
står
som to længehuse, der er
stødt sammen.

Gode moderne hjørneløsninger, hvor huset følger
med rundt om hjørnet og
markerer sig i ga
debilledet.
Skt. Clemens Stræde,
Århus.
Mageløs, Odense
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Gavlflader
Bymidten består hovedsageligt af lukkede karreer,
hvor husenes gavle ikke er synlige. Denne karrestruktur skal styrkes. Derfor bør fritstående gavle så
vidt muligt undgås.
Hvor bygninger af forskellig højde støder sammen
eller ved naturlige brud i karreen, vil gavlen være
synlig. Her skal gavlen behandles med en detaljering
og et materialevalg, der passer til huset. Dette gælder også ved efterisolering af eksisterende gavle.
Odense Kommune har de seneste år arbejdet med
kunstnerisk udsmykning af udvalgte gavle - et arbejde der vil fortsætte fremover. Gavlmalerier kan
forvandle triste gavlpartier til smukke indslag i bybilledet.
Derimod vil byrådet generelt være tilbageholdende
med at give tilladelse til gavlreklamer. Som grundlag
for byrådets vurdering vil der blive lagt vægt på, at
gavlmaleriet eller gavlreklamen tilpasses forholdene
på stedet og fremtræder sober og afdæmpet.
Der kan ikke opsættes bannere på gavle.

4.3.1 De følgende bestemmel
ser (4.3.2 - 4.3.4) gælder for
gavle eller dele af gavle, der er
synlige fra gaden eller fra andet offentligt tilgængeligt
areal.
4.3.2 Tilladelse til udsmykning
af gavle med gavlmaleri eller
reklame kan kun opnås, så
fremt udsmykningen - efter
byrådets vurdering - er tilpasset forholdene på stedet og
fremtræder sober og afdæmpet.
4.3.3 Når et nyt byggeri efter
lader nabobebyggelsens gavl
udsmykning eller en gavl
re
klame delvist skjult, skal den,
der bygger, foranstalte, at nabogavlen gives en ny overfladebehandling eller males, så
ledes at gavlens overflade
fremtræder hel.
4.3.4 Ved udvendig efterisole-

ring af gavle skal overfladen
udføres i materialer, der passer til huset. Isoleringen skal
have en udformning, der respekterer husets arkitektur.

Tidligere uheldig gavlreklame. Opsætningen er for
voldsom og skjuler fine bygningsdetaljer

Vedr. skiltning på gavle, herunder bannere, se afsnit 8.1.9.

Efterisoleret gavl i materialer, der ikke
passer til kvarterets røde teglbygninger
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Altaner & karnapper
Altaner, karnapper, kviste og andre mindre påbygninger kan tilføre facaden nyt liv - såfremt de udføres
med respekt for husets oprindelige arkitektur. Men
forkert udformet eller forkert placeret kan de gøre
stor skade - både på det enkelte hus og i det samlede gadebillede. Dimensioner, detaljeringsgrad og
materialer skal matche omgivelserne.
Med arkitektonisk stilart menes f.eks, klassicisme,
national romantik mv.
Altaner, karnapper og påbygninger skal udformes på
en sådan måde, at de ikke skaber indbliksgener på
naboejendomme med beboelse. Ligeledes må der
ikke ske væsentlige forringelser af dagslysforhold og
solindfald. Når forvaltningen behandler en ansøgning
om en ny altan eller en tilbygning, vil skyggeforhold,
lysindfald og indbliksgener på naboejendomme således blive taget med i vurderingen.

4.4.1 Altaner, karnapper, kvi-

ste, på bygninger og lign. skal
respektere husets arkitektoniske stilart og tilpasses den
enkelte bygning med hensyn
til proportionering, detaljering og materialevalg.

4.4.2 Der må ikke placeres

altaner oven på kviste, hvor
det te er synligt fra gaden eller
fra andet offentligt tilgængeligt areal.

Altaner må ikke påhænges
eksisterende bygninger mod
gadesiden. Tagterrasser må
ikke etableres mod gadesiden.
Altaner og tagterrasser kan
placeres mod gaden i særlige
tilfælde, hvor det sker i
respekt for ejendommen og
omgivelserne som helhed.

Altaner skal underordne sig
husets arkitektur., og må ikke
virke dominerende.
Eksempler på altaner, der er
tilpasset huset.
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Materialer
I materialevalget bør man tage udgangspunkt i, hvad
der er almindeligt for de omliggende bygninger.
Materialerne må være robuste over for vejr og vind.
De skal være af en kvalitet, der holder i mange år, og
som ældes smukt. Blandt andet tegl (blank, pudset
eller vandskuret) og natursten har disse egenskaber.
I visse tilfælde kan beton bearbejdes, så den fremtræder med en behagelig overflade.
På mindre bygningsdele som indgangspartier, karnapper og lignende kan glas, stål, aluminium, zink og
kobber ofte anvendes. Blanke og reflekterende materialer bør som hovedregel undgås, ligesom faca
debeklædninger i træ sjældent passer til byhuse.
Når et hus renoveres eller ombygges, opnås de bedste resultater ved at anvende materialer, der svarer
til de, der oprindeligt er anvendt. Ved reparation af
facader i blank mur bør mørtlen afstemmes i farven,
så den svarer til den oprindelige. Der bør også anvendes brugte, afrensede mursten, som passer til de
eksisterende.

Ved facader i blank mur
er murstensforbandtet
meget vigtig for opfattelsen af murfladerne.
Murflader, der kun be
står af løbere, er triste
sammenlignet med murflader, der har et fast
mønster af løbere og
kopper. Der kan også arbejdes med skifter i andre farver
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5.1.1 Ved ombygning og repa-

ration skal der anvendes materialer i overensstemmelse
med bygningens oprindelige
materialer, eller som efter byrådets skøn harmonerer med
disse.

5.1.2 Ved nyt byggeri skal

der som hovedregel anvendes
materialer, som svarer til,
hvad der er almindeligt i ga
debilledet.

5.1.3 Der må ikke anvendes

facadebeklædning på butiksfacader eller dele af bygninger
uden byrådets godkendelse.

5.1.4 Der må ikke udføres
udvendig facadeisolering mod
offentlige arealer.

Under 70'ernes pladebeklædninger gemmer sig ofte fine facader i gode materialer.
Billederne til venstre viser renoverede butiksfacader.Til højre ses de samme facader, inden pladebeklædningen blev fjernet
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Farvesætning
Ved farvesætning af en facade er det vigtigt at betragte bygningen som en helhed, hvor farverne afstemmes efter hinanden. Farverne skal vælges efter
bygningens karakter og stil, og farvevalget skal harmonere med farveholdningen i gadebilledet. Hvor
der er tvivl om det rette farvevalg, kan det kræves,
at der afsættes en eller flere farveprøver af min. 1
m2 på facaden som grundlag for godkendelse.
Afdæmpede farver, jordfarver eller pastelfarver kan
som regel forventes godkendt. Kontrast- eller signal
farver samt maling med højglans kan ikke forventes
godkendt på murflader, men kan anvendes på mindre
bygningsdele og -detaljer, såfremt dette sker i respekt for bygningens arkitektur.
Farvesætning af vinduer, døre og porte skal harmonere med resten af facaden. Gamle døre og porte er
ofte smukt forarbejdede, og detaljerne kan fremhæves med en velovervejet farvesætning.
Beton og puds kan indfarves og kræver derved mindre vedligeholdelse.
Ældre huse, der fra starten er bygget til at fremstå i
blank mur, bør ikke pudses eller males, da det sjældent passer til husets arkitektur.
På et traditionelt byhus
fremstår soklen ofte
mørk eller ubehandlet
for at være modstandsdygtig over for gadens
skidt og snavs.
Den mørke farve understreger samtidig, at huset
står solidt på jorden.
Gesimser og andre detaljer er ofte lyse eller udført i et andet materiale
end selve bygningskroppen, for eksempel puds
eller sandsten. Herved
fremhæves bygningens
detailrigdom og konstruktive sammenhæng
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5.2.1 Farvesætningen på et

nyopført hus eller ændringen
af farven på et eksisterende
hus skal harmonere med bygningens arkitektur og farveholdningen på den omliggende bebyggelse.

5.2.2 Vinduer, døre og porte
skal farvesættes, så huset
fremtræder som en harmonisk helhed. Der må ikke benyttes signalfarver/neonfarver.
5.2.3 Huse, der fremstår i
blank mur, må ikke overfladebehandles helt eller delvist
uden byrådets tilladelse.
5.2.4 Påmaling af reklamer eller kunstnerisk udsmykning
må ikke udføres uden byrådets tilladelse, jf. punkt 4.3.2
om gavlflader.

Vestergade før og efter.
Huset tager sig smukkere ud, efter at det igen har fået en mere rolig,
men langtfra kedelig farvesætning
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Vinduer
I bindingsværkets tid var det stolpernes mønster,
der skabte rytmen i facaden, medens vinduernes placering ofte var mere tilfældig. Da det blev almindeligt
med facader i blank eller pudset tegl, fik vinduerne
en ny rolle. Nu er det meget ofte udelukkende vinduerne, der skaber facadens rytme. Derfor er vinduerne et af husets vigtigste arkitektoniske elementer.
Ikke kun vinduernes placering har betydning: sprosseopdeling, materialevalg og proportionering er lige
så vigtigt.Ved nyt byggeri bør man vælge vinduesrammer af sunde og kvalitetsmæssigt gode materialer,
der patinerer pænt. Plastrammer patinerer dårligt.
Herudover er plastrammer brede og uden profilering.
Ved reparation eller udskiftning af oprindelige vinduer skal der - såvidt det er muligt - anvendes materialer og farver i overensstemmelse med de oprindelige.
Valget af glas er vigtigt. Tonet eller spejlende glas har
ofte en uheldig virkning på grund af det afvisende
udtryk, det tilfører bygningen. Buede ruder i „bondehusstil“ hører stilhistorisk til i en ganske bestemt
sammenhæng og kan generelt ikke tillades i bymidten.
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6.1.1 Vinduer med spejlglas,
tonet glas, snydesprosser eller buede ruder i "bondehusstil" må ikke anvendes.

6.1.2 Vindueshuller må ikke

ændres eller blændes.

By
rådet kan dog give tilladelse til ændring eller blænding, såfremt det vurderer, at
indgrebet ikke skader bygningens udtryk.

6.1.3 Ved udskiftning eller re-

novering af vinduer skal der
anvendes vinduestyper, der
passer til husets arkitektur.

6.1.4 Der må ikke anvendes
plastrammer.

Vedrørende farvesætning, se
afsnit 5.2.
Vedrørende butiksruder, se
afsnit 6.2.

Her kan man ikke
komme ind! Huset
virker afvisende.

Ved udskiftning af vinduer skal der vælges
en vinduestype,
der passer til husets
arkitektur. Disse nye
plastvinduer
skæmmer facaden
Et nyt vindue, der er lavet, så materialer og opdeling passer til husets alder og stil

Renoveret ejendom efter og før. En enkelt
murpille og nye sprossevinduer forbedrer
facaden markant
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Butiksruder
Mange butikker i bymidten er oprindeligt bygget
som boliger. Når stueetagen senere er blevet inddraget til butik, har ønsket om et stort udstillingsareal ofte ændret det oprindelige hus radikalt. I
mange tilfælde hænger stuetagen ikke længere sammen med resten af huset. Ofte svæver de øverste
etager frit i luften, medens stuetagen består af én
stor glasrude eller af flere ruder opdelt med rammer, der er for spinkle til at underbygge husets konstruktive logik. Ved renovering af butiksfacaden er
det derfor vigtigt at genetablere sammenhængen
mellem etagerne. Huset skal være en sammenhængende helhed fra sokkel til tag.
Stueetagens butiksvinduer må som hovedregel ikke
udformes som et stort glasparti, men bør opdeles i
sammenhæng med bygningens øvrige etager. Huset
skal ned at stå på jorden. Dette kan gøres ved at føre
murpiller eller andre elementer fra de øverste etager med ned i stueetagen.
En vinduesbrystning kan hæve udstillingsvinduet til
en behagelig betragtningshøjde og vil samtidig beskytte vinduet. Normalt bør brystningen ikke være
lavere end 50 cm.

6.2.1 Ved ombygning eller re-

novering af eksisterende facader må butiksruder ikke udvides til et gennemgående glas
parti. Opdelingen af stueetagens vinduesareal skal så vidt
muligt tage udgangspunkt i
vinduesopdelingen for husets
øvrige etager. Dog vil et
stør
re vinduesareal normalt
kunne accepteres.

6.2.2 Glaspartier i stueetagen
må ikke trækkes tilbage i forhold til den øvrige facade.
6.2.3 Butiksruder må ikke udføres i tonet eller spejlende
glas.
6.2.4 Vinduesrammer af plast
må ikke anvendes. Vin
dues
rammer skal somhovedregel
udføres i matte, ikke-reflekterende materialer.
6.2.5 Butiksruder i stueeta-

gen skal fremtræde som aktive udstillingsarealer og må
ikke helt eller delvist blændes
med maling, klæbefilm, reklamer, tætte persienner eller
lignende. Bestemmelsen gælder også for liberalt erhverv,
banker, spilleklubber, restauranter og lignende.
Som brystningsparti tillades
dog afblænding af rude indtil
90 cm fra fortovsniveau.
Vedrørende nyt byggeri, se
punkt 3.4.2.
Vedrørende skiltning på bu
tiksruder, se punkt 8.1.7 og
8.1.8.

Afblændede ruder skaber et trist og dødt gade
billede
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Vindue der inviterer indenfor - også om aftenen

Adgangsforhold
Et hus skal vende sit ansigt mod gaden. Menneskers
færden til og fra husene udgør en væsentlig del af
byens liv. Derfor bør denne trafik ikke foregå på bebyggelsens bagside. Hver enkelt ejendom bør have
sin egen indgang fra gaden.
I de senere år er der opført huse i bymidten, hvor
indgangene ligger på gårdsiden med adgang gennem
nabohusets port. Herved kommer facaden til at
vende ryggen til gaden.
Ønsker man en altangangsløsning, bør altangangen
vende mod gårdsiden og ikke mod gaden. Dette gælder også i de tilfælde, hvor altangangen evt. tænkes
skjult bag en skalmur eller lignende.
Eksisterende passager kan tillades flyttet indenfor
matriklen, hvis offentlig adgang opretholdes.

6.3.1 Eksisterende indgangs-

partier, døre og porte må ikke nedlægges.

6.3.2 Eksisterende passager
må ikke nedlægges, medmindre det vurderes, at der
er særlige begrundelser
herfor.

6.3.3

Ved nybyggeri eller
ombygninger skal hvert hus
have selvstændigt indgangsparti
mod gaden. Hvor et eller
flere hu se bygges sammen
over
flere
oprindelige
matrikelskel, skal der i
princippet
være
et
indgangsparti svarende til
hver af de oprindelige matrikler.
6.3.4

Renoveret bygning med
fint markeret indgangsparti

Altangange må
ikke v ende mod gadesiden
eller
andet
offentligt
tilgængeligt areal.

Uindbydende indgangsparti
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Te k n i k
Placering af tekniske installationer som antenner, paraboler, udvendige rør og ledninger, ventilationsanlæg, solfangere og lignende mod gaden eller andet
offentligt rum skal godkendes af byrådet.

7.1.1 Antenner, paraboler, rør

og ledninger, ventilationsanlæg, solfangere, solceller og
lignende må ikke placeres
synlige fra gaden eller fra andet offentligt tilgængeligt
areal.

Facadebelysning
Belysninger af facader med projektører og lignende
kan være meget dominerende i gadebilledet.
Normalt bør denne type facadebelysning kun finde
sted på bygninger med særlig interesse for offentligheden som teatre, rådhus, kirker og lignende, og kun
hvor belysning kan tilføre området kvalitet.

7.2.1 Belysninger af facader

med projektører og lignende
må ikke finde sted. På bygninger med særlig interesse for
offentligheden kan byrådet til
lade facadebelysning, såfremt
dette vurderes at tilføre facaden og den bymæssige situation en særlig kvalitet.

Vedrørende skiltebelysning,
se afsnit 8.5.
Vedrørende lyskastere, se afsnit 8.4 og 8.5.

Afdæmpet facadebelysning
bidrager til gadens belysning
på en stemningsfuld måde
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Ty v e r i s i k r i n g
Udvendig tyverisikring i form af gitre, skodder og
lign. bidrager ikke til et venligt og levende gadebillede efter lukketid. Også om aftenen bør facaderne
være indbydende og gaderne således venlige at færdes i.
Skønt hensynet til butiksikkerheden skal respekteres, vil der være meget få tilfælde, hvor en udvendig
løsning er acceptabel. Indvendigt gitter, alarmsystem
eller panserglas er lige så effektivt og er samtidig en
acceptabel løsning i forhold til gadebilledet. Såfremt
det ikke er praktisk muligt at etablere indvendig tyverisikring, kan udvendige løsninger, der er tilpassede bygningens arkitektur, godkendes.

Denne form for tyverisikring gør byen død og trist efter lukketid.
Ejendommens udseende er senere blevet ændret.

7.3.1 Tyverisikring må
ikke opsættes udvendigt,
medmindre der ikke kan
findes andre muligheder.
7.3.2

Al tyverisikring skal
ud-formes på en måde, så
vin-duet stadig fremstår som
ak-tivt udstillingsareal efter
luk-ketid.

Rullegitre virker mindre dominerende,
når de opsættes på den indvendige
side af ruden

Panserglas er en usynlig og
effektiv tyverisikring
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Skiltning
I bymidten henvender skiltningen sig primært til fodgængere i handelsgaderne, hvor butikkerne og restauranterne ligger tæt. Skiltning skal derfor dimensioneres til fodgængerens skala og udformes på en
måde, så alle lejemål er synlige for de forbipassende.
og på en måde, der respekterer den enkelte bygnings udtryk og gadens samlede udtryk.
Der skal være plads til fantasien. En afdæmpet og
for
nuftig skiltning behøver ikke være kedelig. En
voldsom skiltning er derimod sjældent god - den
modvirker sit eget formål og giver et rodet og
discountagtigt bybillede. Butikker med en fin og afdæmpet facadeudformning må ikke skjules bag eventuelle nabobutikkers alt for voldsomme budskaber.
Formålet med at sætte grænser for skiltningen i bymidten er dels at fremme kvaliteten i bybilledet, dels
at stille alle handlende lige. Butiksskiltning og -udformning i øvrigt skal passe til karakteren i gadebilledet. Udformningen skal tage afsæt i bygningens
arkitektur. Placering, størrelse, design og materialer
skal passe til facadens detaljering, skala og karakter.
For oplevelsen af en indbydende bymidte er indkig
til butikker og restauranter vigtigt, det er derfor kun
tilladt at tildække en begrænset del af vinduesfladen
med skilte. Ved tildækning af mere end 1/5 del vil
skiltningen dominere og indkigget begrænses uhensigtsmæssigt.
Tilladelse til skiltning gives kun med baggrund i butikkens eller firmaets fysiske tilstedeværelse på den
pågældende ejendom - andet betragtes som reklame.

8.1.1 Al skiltning skal tilpasses
huset arkitektur og det område, hvori huset ligger, med
hensyn til dimensioner, materialer, farver og design.
8.1.2 Skilte skal underordnes
facadeopdelingen og må ikke
dække bygningsdetaljer, ge
simser, vinduer eller facade
udsmykning.
8.1.3 Hvis en butik består af
flere huse i en husrække, skal
skiltningen på hvert enkelt
hus i hvert enkelt tilfælde underordnes facadens arkitektur. Butiks
skiltning må ikke
føres udelt over bygningsskel.
8.1.4 Skiltningen må kun finde sted med baggrund i et firmas fysiske tilstedeværelse
på den pågældende ejendom,.
8.1.5 Skiltning over stueplan
skal have relation til den aktuelle
etages
funktion.
Skiltning for en butik i stue
etagen må således ikke findes
på 1. salens facade, med mindre 1. salen udnyttes som
salgslokaler for den pågældende butik.
8.1.6 Skiltning over stueplan
skal udføres afdæmpet og diskret, f.eks. som løse bogstaver direkte på ruden eller bag
denne.
8.1.7 Aktuelle slagtilbud, udsalgspriser, slogans eller lignende midlertidig skiltning
må kun ske på butiksruden og
skal overholde bestemmelserne i afsnit 6.2 om butiksruder.
fortsættes...
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8.1.8

Skiltning på eller bag
vinduesruden må ikke dække
mere end 1/5 af rudens areal.

8.1.9 Der må ikke opsættes
skilte på gavle. Mindre gavlskilte kan dog tillades, såfremt
det skønnes at kunne tilpasse
sig husets og omgivelsernes
arkitektur.
8.1.10 Belysning af skilte skal

overholde bestemmelserne
om lys og lysskilte (se afsnit
8.5).
Vedrørende butiksruder, se
afsnit 6.2.
Vedrørende facadeskilte, udhængsskilte og andre skilteformer, se afsnit 8.2 til 8.4.

Mange butikskæder, restauranter og lignende har et
landsdækkende - eller internationalt - designprogram.
Virksomheder skal tilpasse
deres koncept til de lokale
forhold.

Eksempel på skiltning og facade, der ikke er
tilpasset omgivelserne

Eksempel på nænsomt tilpasset skiltning
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Facadeskilte
Skiltning på mur er den traditionelle og mest benyttede form for skiltning. Skiltet kan enten males direkte på mur (pudsede og malede flader), udføres
med løse bogstaver eller på skilteplade af begrænset
størrelse. Skiltning direkte på muren i form af bogstaver malet på facaden eller løse bogstaver fastgjort
til muren vil normalt være at foretrække.
Generelt bør der kun skiltes med forretningens
navn og logo, evt. indehaverens navn samt et mindre
skilt, som oplyser om åbningstider. Hvis flere virksomheder har til huse i samme ejendom, bør virksomhedernes skiltning samordnes, så skiltningen
fremtræder enkel og harmonisk.
Gentagelsen af det samme skilt flere steder på facaden giver et diffust og rodet indtryk. I enkelte tilfælde kan gentagelsen af samme skilt være velbegrundet, men normalt bør en sådan skiltning undgås.
Skilte placeret over butiksvinduer eller døre bør opdeles efter vinduets eller dørens bredde. Skilte med
for stort fremspring virker tunge og klodsede på facaden, især hvis de sidder langt nede. Der er derfor
en begrænsning på, hvor stort fremspringet må være.
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8.2.1 Facadeskilte skal over

holde de generelle bestemmelser for skiltning (se afsnit
8.1).

8.2.2 Facadeskilte må højst

have et fremspring i forhold
til husmuren på 15 cm, for
murpiller dog højst 3 cm.

8.2.3 Skiltning på murpiller

må ikke dække hele pillen.
Som hovedregel bør skiltet
ikke optage mere end 2/3 af
murpillen såvel i bredde som
højde.

Gode eksempler på skiltning. Skiltet kan males direkte på facaden,
det kan opsættes med enkeltbogstaver eller sættes direkte på
butiksruden.

Skrifttypen bør passe til bygningens stil og forretningens indhold.
En enkel og velproportioneret skrifttype kan læses på en afstand af
op til 250 gange skriftens højde. Således kan en 20 cm høj skrift
læses på 50 meters afstand - og det er ganske langt i en bymidte
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Udhængsskilte
Udhængsskilte er en traditionel form for skiltning,
der oprindeligt knytter sig til de forskellige håndværkerlaug. Disse skilte bestod ofte af kunstfærdigt udformede symboler for de laug, de repræsenterede:
bager, skrædder, apotek osv.

8.3.1 Ud over de generelle
bestemmelser for skiltning
(afsnit 8.1) gælder nedenstå
ende bestemmelser specielt
for udhængsskilte, herunder
flag, vimpler og lignende.

Udhængsskilte skal udformes, så de passer til facadens karakter og skala og må ikke virke dominerende i gadebilledet. En max tykkelse på 15 cm giver
mulighed for lys i skiltet, men sikrer at skiltet ikke
bliver tungt og klodset. Særlige symbolskilte som
ure, støvler eller lignende kan tillades at overskride
de 15 cm.

8.3.2 Udhængsskilte skal pla-

2.3m

Som et særligt kendetegn for biografteatre og hoteller ses ofte skilte, der strækker sig lodret over flere
etager. Denne form for skiltning kaldes faneskilte og
bør kun benyttes, når en bygning huser samme funktion på alle etager. Faneskiltet skal tilpasses bygningens udtryk og proportioner.

1m
Udhængsskilte skal holdes min. 2,3 m over fortovsniveau og min. 1 m fra
kørebanen

For stort udhængsskilt, der ikke passer til husets proportioner
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ceres min. 2,3 m over for
tovsniveau.
Fremspringet fra facaden må
max. være 80 cm, og skiltet
skal holde sig inden for en afstand af 1 m fra kant mod kø
re
bane eller cykelsti (målt
vandret).

8.3.3 Udhængsskilte må ikke
have en større tykkelse end
15 cm.
8.3.4 Uanset punkt 8.1.5 kan

byrådet tillade, at et udhængsskilt opsættes på 1. sals facade, hvor placering i stueplan ikke er mulig, og hvor
skiltet i øvrigt passer ind i
omgivelserne.

8.3.5 Udhængsskilte, faneskil-te eller lignende må ikke
strække sig over flere etager.
Der kan dog give tilladelse
hertil ved hoteller, biografer,
teatre, eller hvor en bygning
rummer samme funktion på
alle etager, og hvor skiltet i
øvrigt respekterer bygningsarkitekturen
og
omgivelserne.

Skiltet er siden fjernet

Øvrige skilte
8.4.1 Ud over de generelle be
Andre skilteformer som standerskilte, skiltepyloner,
billboards, reklamestandere, signboards, elektroniske lystavler, megavision skærme, tagskilte og flag
stænger må generelt ikke opsættes.
Der kan lejlighedsvist opsættes bannere for kulturelle arrangementer af offentlig interesse såsom;
koncerter, konferencer, events, festivaler, uddannelser og lign.
Ved byggesagsbehandling af skilte, der ønskes opsat
efter bestemmelsen, skal opfyldes særlige vilkår, som
sikrer hensyn til kulturmiljøet og omgivelser i forhold til lysgener, intensitet, mv.
Mindre samordnede LED informationstavler i gadeniveau er alene til information om kulturelle arrangementer og vejhenvisning. Der kan ikke skiltes med
produktreklamer og lign.

stemmelser for skiltning (afsnit 8.1) gælder nedenstående
bestemmelser specielt for
standerskilte,
skiltepyloner,
billboards, reklamestandere,
flag
stænger, bannere, signboards, elektroniske lystavler,
digitale storskærme og megavision skærme.

8.4.2 Standerskilte, skiltepyloner, billboards, reklame
stan
dere, flag
stænger, beachflag,
bannere, signboards, elek
tro
nis
ke lystavler, digitale storskærme, megavision skærme
og lignende må ikke opsættes.
Dog må der opsættes en digital storskærm med lyseffekter
ved Stiftstidende, som angivet
på kortbilag 1.
Der er mulighed for samordnet opstilling af mindre LED
informationstavler i gadeniveau, hvor der kan dokumenteres særligt behov for fællesskiltning.

8.4.3 Der må ikke opsættes
skilte på tage.
8.4.4 Brug af duft-, lyd- og lys
effekter må kun finde sted i
forbindelse med enkeltarrangementer af kortere varighed.
Vedrørende klapskilte, se omtalen af fodgængerregulativet i
afsnittet „Forhold til anden
planlægning“.
8.4.5 Der må ikke etableres
skilte på belægninger.

Billboards passer ikke til bymidtens skala og proportioner

8.4.6 Bannere kan tillades i
forbindelse med tidsbegrænsede kulturelle arrangementer.
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Ly s o g l y s s k i l t e
Ved mørkets frembrud sker en spændende forvandling af byen. Bygningerne træder i baggrunden, og
lysene træder frem og tegner bybilledet.
Lyset fra butiksruder og lysreklamer er en vital del
af nattens bybillede, men det må ikke dominere eller
tage magten fra husene. Et overdrevet stort lysniveau i gadebilledet forvrænger bygninger og bygningsdetaljer. Belysning af skilte og facader bør derfor udføres under hensyn til gadens øvrige lysniveau.
Belysningen skal altid underordne sig områdets karakter.

8.5.1 Ud over de generelle

bestemmelser for skiltning
(afsnit 8.1) gælder nedenstå
ende bestemmelser specielt
vedrørende belysning af skilte
samt for lysskilte.

8.5.2 Al belysning af skilte
skal tilpasses facadens arkitektur og områdets karakter
med hensyn til design, form,
størrelse og materialer.
8.5.3 Ingen belysning må væ
re til gene for trafikanter (kø
rende såvel som gående) eller
naboer.
8.5.4 Ved belysning af skilte

Før man investerer i lysskilte, bør man overveje,
om den samme effekt
kan opnås på andre måder. Meget ofte vil en følsomt belyst vinduesudstilling være en mere spændende og effektiv reklamering end et lysskilt. I
nogen tilfælde kan et lysskilt ligefrem bortlede
opmærksomheden fra
varerne i vinduet

med spots skal der anvendes
armatur, som er spinkelt, og
som er udført i materialer og
farver, der er neutrale i forhold til facaden. Belysningen
skal, så vidt det er muligt, udføres som en integreret del af
skiltets design.

8.5.5 Ved belysning af skilte
skal lyskilden holdes i hvide
nuancer.

8.5.6 Lysskilte med gennem-

skinnelig skilteplade skal udformes med lyse bogstaver
eller logo på mørk baggrund.

8.5.7 Lysskilte må ikke overskride en maksimal dybde på
15 cm.
8.5.8 Der må ikke opsættes
lysskilte på murpiller eller
over den naturlige afgrænsning af stueetagen.
8.5.9 Spots og lamper må ik

ke placeres over underkanten
af førstesalens vinduer og må
ikke belyse andre dele af facaden end selve skiltningen.
fortsættes.....
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8.5.10 Lyskilder med blæn-

dende, løbende eller blinkende effekt må ikke eta
bleres. Jævnfør dog 8.5.11.

8.5.11 Laserlys eller andet lys

projekteret på fortov, kørebane, bygninger eller på himlen må kun benyttes i forbindelse med enkeltarrangementer af kortere varighed.

Bogstaver belyst bagfra (Corona-effekt) er en skiltning, der ser pæn ud både
ved dag og ved nat.

8.5.12 Udskiftning af skilteplader i eksisterende lyskasser betragtes som opsætning
af nyt skilt og vil kræve godkendelse i henhold til nærværende lokalplan.
Vedrørende facadebelysning,
se afsnit 7.3.
Vedrørende andre skilteformer, se afsnit 8.4.

Neonbogstaver på
facaden er en fin og
afdæmpet form for
skiltning

Butikkernes diskrete belysning
bidrager til en fin helhed. Gaden
indbyder til ophold
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Markiser og baldakiner
Markiser kan bruges som solafskærmning, overdækning af udstillede varer eller som beskyttelse for
udeservering, men må ikke bruges som en ekstra
skiltning.
Baldakiner ses i nogle tilfælde som en oprindelig del
af bygningers arkitektur, f.eks. ved biografteatre og
hoteller. Oftest er de dog påsatte elementer, der
skæmmer byens huse, idet de visuelt skærer bygningerne over. Opsætning af nye faste baldakiner vil
normalt ikke blive godkendt.
Visse bygninger har et udtryk, der gør dem uegnede
til opsætning af markiser. I disse tilfælde må en overdækning ske med parasoller.

8.6.1 Markiser skal passe til
bygningens proportioner og
karakter.

8.6.2 Markiser må kun placeres over døre eller vinduer
og skal i princippet følge disses lodrette afgrænsning.
8.6.3 Markiser skal være af
stofdug i afdæmpede farver.
8.6.4 Skrift på markiser skal

være diskret og må kun finde
sted på markisens kant.

8.6.5 Markisens underkant

skal placeres min. 2,3 m over
fortovsniveau og skal holde
sig inden for en afstand af 1 m
fra kant mod kørebane eller
cykelsti (målt vandret).

8.6.6 Markisen skal kunne
rulles ind efter lukketid.

8.6.7 Faste markiser samt
baldakiner og halvtage må
ikke opsættes.

8.6.8 Skiltning på eksisterende

baldakin eller halvtag må kun
finde sted på forkanten og
skal holde sig inden for forkantens afgrænsning.

Faste markiser skærer
bygningen over og ødelægger husets arkitektur.
Kongensgade før og efter
nedtagning af markise
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Skiltning og møblering i gaden
Såvel en del af byens offentlige arealer som private
arealer, der støder op til disse, er en del af gadebilledet. På disse arealer opsættes der ofte skilte, vareudstillinger og etableres udeserveringer.
Elementer på offentlige veje og pladser håndteres
af vejmyndigheden og reguleres via et gågaderegulativ. De her nævnte bestemmelser er supplement
til gågaderegulativet og gælder både de offentlige
arealer og de private arealer, der fremstår som en
del af de offentlige rum, f. eks. private passager, private forpladser til bygninger og andre private matrikler, der støder op til gader og pladser inden for
lokalplanens område.
Bestemmelserne er medtaget, da det ofte ikke er
tydeligt for byens brugere om arealerne er offentligt eller privat ejede, Især med hensyn til udeservering kan der være store forskelle på hvad der
kan tillades, hvis ikke enkelte regler for udeserveringens udtryk gælder alle. Der skal fortsat søges
om udeserveringstilladelse, selvom lokalplanens bestemmelser om møblement mv. overholdes.
Bestemmelserne omfatter også skilte på vej- og
pladsarealer. A-skilte håndteres dog via gågaderegulativet.

8.7.1 Faste gulvbelægninger i

form af trægulve eller lignende må ikke etableres
ovenpå de eksisterende belægninger.

8.7.2 Afskærmninger og møbler må ikke fastgøres i belægningerne.
8.7.3 Fristående markiser skal

rulles op og parasoller skal
slås sammen udenfor åbningstiden.

8.7.4 Parasoller og markiser,

der placeres i byrummet er
som udgangspunkt lyse, men
tillades i mørke ensartede
farver – dog ikke sort, hvis de
opstilles under beplantning
eller træer og uden produktreklamer, dog må restaurantens/butikkens navn stå på
et smalt skørt.

8.7.5 Hvis der tillades afskærmning, skal denne udføres enten med blomsterkummer eller med neutrale
skærme, der fremstår med
glas over almindelig bordhøjde. Der må ikke være reklamer eller skrift på skærmvæggene, dog kan restaurationens navn tillades påført”
8.7.6 Der må ikke opstilles
nogen former for inventar
med produktreklamer i form
af skilte, attrapper, standere,
affaldsspande eller lignende.
8.7.7 Standerskilte, skiltepyloner, reklamestandere, flagstænger og beachflag må ikke
opsættes.
8.7.8 Reklamestandere, der
indgår i kommunens aftale
om reklamefinansieret byudstyr som f. eks. buslæskærme,
må opstilles på offentlige vejog pladsarealer efter nærmere aftale.
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Byggepladsen
En byggeplads kan præge bybilledet i lange perioder.
Skiltning med information om byggeriet (entreprenør, arkitekter m. v.) skal samles på ét skilteophæng.
Der kan normalt ikke tillades reklamer på byggepladsafskærmningen. Der er mulighed for skiltning
til nærliggende butikker, caféer og lign. på byggepladsafskærmning.

9.2.1 Byggepladsskiltningen

skal samordnes på ét skilteophæng.

9.2.2 Byggepladsafskærmning

e n må ikke benyttes til reklameskiltning. Der må dog skiltes for nuværende eller kommende butikker og erhverv i
den pågældende ejendom.

Dominerende reklame på byggeplads.
Rådhuspladsen i København
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Ansøgning
Ønsker man at ændre på bygningers ydre udformning eller opføre ny bebyggelse inden for lokalplanområdet, skal der søges om godkendelse. Ændringer kan være:
• Tilbygninger
• Byggepladsskiltning
• Udskiftning af materialer
• Facadearbejder
• Ny farvesætning (ved vedligeholdelsesarbejde, hvor den eksisterende farvesætning
opretholdes, er det ikke nødvendigt at søge tilladelse)
• Blænding af vinduer, døre og lignende eller udformning af nye
• Udskiftning af døre, vinduer og porte (ved vedligeholdelsesarbejde, hvor oprindelig
• type, proportioner, profiler og farver opretholdes, er det ikke nødvendigt at søge
tilladelse)
• Fjernelse, oprettelse eller udskiftning af udvendige trapper og rækværker
• Fjernelse, tildækning eller udformning af detaljer
• Ændringer ved tage, kviste, skorstene, tårne og lignende
• Opsætning af parabolantenner synligt fra gade eller andet offentligt areal
• Opsætning af tyverisikring
• Opsætning og udskiftning af baldakiner og markiser
• Opsætning og udskiftning af alle typer skilte
• Lyssætning og belysning af skilte.
For at sikre en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.
Ansøgningen skal indeholde:
• Ejerens godkendelse/tilladelse
• Tegning eller fotos, der viser bygningens samt de nærmeste omgivelsers nuværende
udseende
• Målfast facadetegning, hvor ændringerne er vist
• Målfast lodret snit i facaden, hvor ændringerne er vist
• Detailtegning af ændringerne
• Oplysning om valg af materialer, farver og belysning
• Materiale- og farveprøve samt fotomontage kan vedlægges.
Ved nyt byggeri skal ansøgningen ledsages af en redegørelse for bebyggelsens indvirkning på skyggeforhold og dagslysforhold i forhold til de tilstødende ejendomme.
Det er altid ejerens ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning.
Derfor anbefales det også at kontakte Byggesagskontoret, hvis der opstår tvivl.
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Va r i g e r e t s v i r k n i n g e r
Lokalplanens foreløbige retsvirkninger er beskrevet side 47.
Bebyggelse/anvendelse
Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. § 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 mv., 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 væsentlig 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.

Tilladel se fra andre myndig h e d e r
Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke ske ændringer af bestående forhold på
ejendomme med fredede bygninger, før der er indhentet tilladelse fra Skov- og
Naturstyrelsen. Fredede bygninger inden for lokalplanområdet fremgår af kortbilaget,
bagest i planen.

44

F or hol d til anden p lanlægnin g
Kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanområde 0.
Nærværende lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.
Lokalplanområdet omfatter regulering af bygninger og skiltes udseende i hele bymidten. Lokalplanen er således ikke byggeretsgivende og fastlægger i princippet ikke anvendelse og bebyggelsesgrad.
Lokalplanen understøtter kommuneplanens mål om at fremme en stærk attraktiv bymidte, som respekterer de kulturhistoriske værdier.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Planstrategi, miljøpolitik, bæredygtighed
Odense Kommunes planstrategi har mål om at udviklingen af bymidten skal ske med
respekt for den eksisterende bys kvaliteter og den kulturarv, i form af bevaringsværdige
bygninger og bymiljøer, der fortæller Odenses historie.
Men vi har også områder i den centrale by, hvor moderne tæt byggeri kan udføres i
utraditionel arkitektur og nye materialer, der kan tilføre Odense nye kvaliteter som
moderne storby.
Lokalplanen understøtter dette mål.
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger
Lokalplanens formål at bevare bymidtens betydelige kulturhistoriske værdier og de
bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanomådet. Kommuneplanens bestemmelser for kulturhistoriske værdier, herunder middelalderbyens struktur er medtaget i
lokalplanen. Bevaringsværdige bygninger SAVE værdi 1-4 er medtaget i lokalplanen.
Bygningsfredninger
Inden for lokalplanområdet er en række fredede bygninger. Disse er markeret på kortbilaget bagest i planen.
Fodgængerregulativet
Der er et gældende fodgængerregulativ, som indeholder bestemmelser, der regulerer
brugen af arealer på veje, fortove og pladser. Nærmere information kan fås ved henvendelse til By- og Kulturforvaltningen, Drift og Anlæg, Park og Vej.
Åfredning
En del om lokalplanområdet er omfattet af fredning af Odense Å.
Fredningsbestemmelserne regulerer blandt andet nyt byggeri, skiltning og reklamering.
Der må ikke foretages noget, der strider mod forslagets bestemmelser.
Afgrænsning af det fredede område inden for lokalplanområdet er indtegnet på kortbilaget bagest i planen.
Lokalplaner og partielle byplanvedtægter
Inden for lokalplanområdet gælder en lang række lokalplaner og partielle byplanvedtægter. Hvilke ses af nedenstående kort.
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Disse lokalplaner og partielle byplanvedtægter er fortsat gyldige og har i nogle til
fælde strammere bestemmelser end nærværende lokalplan. Det drejer sig typisk
om bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering og højde samt om materiale-

og farvevalg.
Inden for lokalplanområdet ophæves følgende bestemmelser:
For lokalplan nr. 0-556 for området Vestergade / Vesterbro Pantheonsgade delområde A dog undtaget jordstykke. nr. 935, 937a og 939, Odense By:
Områdets anvendelse
§ 3.1. følgende afsnit
Inden for området må stueetagerne i randbebyggelsen langsVestergade ogVesterbro
kun anvendes til butikker, restauranter eller andre publikumsrettede funktioner.
Miljøforhold
Miljøvurdering
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1533 af
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10. december 2015) har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at
der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på
miljøet.
Odense Kommune vurderer på baggrund af denne screening af lokalplanforslaget, at
planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet.
Afgørelsen begrundes med:
Lokalplanen er en temalokalplan, som med sit indhold varetager bevaringshensyn, udformning af skilte, indretning af gadearealer og regulerer anvendelse i stueetager.
Lokalplanen er en revision af en gældende skilte & facade lokalplan. Det vurderes, at de
ændringer i lokalplanen, som der sker i forbindelse med revisionen af lokalplanen, ikke
får en væsentlig indflydelse på miljøet.
Habitatbekendtgørelsen
Odense Kommune har screenet lokalplanområdet og vurderer samlet, at lokalplanforslaget ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for
generelt beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV.

Bygningsfredninger

Inden for lokalplanområdet er en række fredede bygninger. Disse er markeret på kortbilaget bagest i planen.
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Lokalplanens matrikler
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre, samt hvad der måtte udstykkes
herfra.
Odense Bygrunde:
41a, 316a, 316l, 316m, 316n, 317a, 318f, 319, 320, 321a, 327a, 327b, 327e, 327i, 327m,
327n, 336a, 337a, 338a, 338b, 338n, 340a, 342a, 343a, 344a, 348, 350, 351, 355a, 356,
358, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 397a, 406, 411a, 412, 414,
415, 416, 417, 420, 426, 427b, 429, 430a, 431, 432a, 432e, 433a, 434, 435a, 436a, 436b,
443, 444a, 445, 446, 450a, 450b, 453, 462a, 472, 473, 474a, 475, 476, 477d, 478, 479,
480, 481a, 481b, 486, 487, 488, 490, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 513,
514, 515, 516a, 523a, 523d, 526, 527, 531, 532b, 533, 535, 536a, 536b, 539, 542, 543,
544a, 544d, 544i, 544k, 544m, 544n, 544p, 544q, 545b, 546, 547, 555c, 561a, 562, 564,
566a, 567a, 567b, 569a, 570a, 570c, 571, 572a, 572c, 573, 574a, 574c, 575, 576, 577, 578,
579a, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 589a, 590a, 591a, 591b, 591i, 592a, 593a, 594a,
595a, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606a, 606b, 606d, 606e, 606g,
606h, 606i, 606k, 606m, 606n, 606o, 606p, 606q, 606r, 607a, 607c, 607d, 607f, 607g,
607h, 607k, 607n, 608a, 608c, 608d, 608e, 609a, 611, 614, 634a, 634c, 634d, 634e, 634f,
634g, 638, 643a, 643b, 644, 645, 646, 649, 650, 652, 653, 654a, 656a, 656b, 656c, 657,
658, 659b, 659d, 659g, 661a, 661c, 662, 663b, 663c, 665a, 665b, 667a, 667c, 667e, 668a,
670a, 670c, 671, 672a, 673a, 674a, 675b, 676b, 677a, 677b, 677d, 677e, 677f, 677g, 677h,
677i, 677k, 677l, 677m, 677n, 677p, 678a, 678b, 678c, 678d, 678e, 678f, 678h, 678i,
678k, 678l, 678n, 678p, 678q, 678v, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 694, 695, 696, 697c, 697g, 697h, 731g, 757k, 758d, 758e, 758f, 758g, 759,
760, 761, 762a, 763, 765a, 766, 767a, 768, 769, 770a, 770c, 770d, 771, 772, 773, 774,
775, 778, 779, 785a, 785f, 785g, 786, 787, 788, 789, 792a, 793, 794, 795, 796i, 796l,
796m, 796n, 796o, 796v, 802, 803a, 804b, 804c, 806c, 807b, 812, 813, 814, 815, 816,
817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827a, 827c, 827d, 828c, 828d, 828e,
828f, 828g, 828h, 828i, 828k, 828l, 828m, 828n, 828o, 828s, 828t, 828x, 828y, 828z,
848b, 848c, 848d, 848e, 848f, 848g, 848h, 848l, 848m, 848n, 848o, 848r, 848s, 848t,
848x, 848›, 848ak, 858a, 858b, 859a, 860a, 861a, 862, 863, 864a, 864b, 864c, 865, 867a,
867e, 867f, 886b, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 898, 900, 901, 905a, 905b,
917a, 917c, 917f, 919, 920, 921, 922a, 922d, 922e, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929,
930a, 930b, 931a, 931c, 932a, 932c, 933a, 935, 937a, 937d, 937e, 939, 941b, 941c, 941g,
941h, 941i, 943b, 943c, 943d, 943l, 943m, 944, 945, 946a, 948a, 948b, 948c, 948d, 949a,
951b, 951d, 951e, 951h, 951i, 951k, 951l, 951m, 951n, 951o, 951p, 952, 953, 954, 957,
958a, 958b, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969, 970, 971, 974a, 976, 977,
978, 980a, 980b, 981a, 983a, 984, 986, 987, 988a, 988b, 999, 1001a, 1013, 1014, 1015,
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1017, 1018, 1024, 1025a, 1025d, 1025e, 1026h, 1026k, 1026m, 1028a, 1028e, 1028h,

1028k, 1028l, 1029, 1030a, 1030b, 1030c, 1030d, 1032a, 1032b, 1033a, 1033b, 1035a,
1036a, 1036b, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047a, 1047b, 1048, 1049,
1050, 1052, 1054, 1055, 1056a, 1056b, 1057, 1058, 1059a, 1059c, 1059d, 1062, 1063,
1065a, 1065b, 1066a, 1066c, 1067, 1068b, 1070a, 1071, 1073a, 1074a, 1075, 1076,
1077, 1080a, 1080c, 1081d, 1081e, 1081f, 1082c, 1083a, 1084, 1088b, 1088f, 1088h,
1088l, 1088n, 1088o, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100,
1101, 1102, 1103, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1159a, 1159b, 1159c, 1160b, 1160c,
1160d, 1160e, 1160f, 1160g, 1160h, 1160i, 1160l, 1160m, 1161a, 1161d, 1161e, 1161f,
1161h, 1161i, 1161k, 1161m, 1161n, 1161o, 1161p, 1161q, 1161r, 1161s, 1161v, 1161x,
1161y, 1161z, 1161‘, 1161ab, 1161ac, 1161ad, 1161ae, 1161ai, 1161al, 1161am, 1161ao,
1161ar, 1161as, 1161aa, 1161ah, 1161ah, 1161at, 1161au, 1161bg, 1161bh, 1161bi,
1161bk, 1161bl, 1161bs, 1161bt, 1161bu, 1161bv, 1161bx, 1161by, 1161bz, 1161b‘,
1161b›, 1161ca, 1161cb, 1161cc, 1161cd, 1161ce, 1161cf, 1161ck, 1161cl, 1161co,
1161cp, 1161cq, 1161cr, 1161cx, 1161cy, 1161c‘, 1161c›, 1161da, 1161db, 1161dc,
1161dd, 1161de, 1161di, 1161dk, 1161dl, 1161dm, 1161dn, 1161do, 1161dp, 1161dq,
1161dr, 1161ds, 1161dt, 1161du, 1161dv, 1161dx, 1161dy, 1161d‘, 1161eb, 1161ec,
1161ed, 1161ee, 1161ef, 1161eg, 1161eh, 1161ex, 1161ey, 1161ez, 1161e‘, 1161e›,
1161fb, 1161fc, 1161fd, 1161fe, 1161ff, 1161fg, 1161fh, 1161fi, 1161fk, 1161fm, 1161fp,
1161fz, 1161f‘, 1161f›, 1161ga, 1161gb, 1161gd, 1161gh, 1161gi, 1161gk, 1161gm,
1161go, 1161gt, 1161gy, 1161gz, 1161g‘, 1161g›, 1161ha, 1161hb, 1161hd, 1161he,
1161hg, 1161hi, 1161hm, 1161ho, 1161hp, 1161hq, 1161hr, 1161ht, 1161hu, 1161hv,
1161hx, 1161hy, 1161hz, 1161h‘, 1161h›, 1162a, 1162b, 1162c, 1164a, 1166, 1178a,
1178b, 1178c, 1178h, 1178i, 1202, 1204a, 1205a, 1205b, 1205d, 1205e, 1207a, 1208b,
1209, 1210, 1211, 1213, 1228, 1233, 1234, 1236, 1238a, 1238c, 1238d, 1239a, 1240,
1241, 1242, 1244a, 1246, 1247, 1252a, 1252b, 1265a, 1265b, 1265c, 1265d, 1266b,
1267a, 1269a, 1270a, 1271c, 1272, 1273, 1274a, 1274b, 1274c, 1274d, 1278a, 1278c,
1278d, 1278e, 1281, 1282a, 1282c, 1287a, 1287c, 1288, 1292a, 1292b, 1297, 1298,
1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1312, 1313, 1316, 1317a, 1317b, 1318,
1320, 1322a, 1322b, 1323, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1345, 1347b, 1348a, 1350a,
1352, 1353a, 1354a, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361a, 1361b, 1361c, 1362, 1363, 1364,
1365, 1367, 1368, 1370a, 1370b, 1371, 1372, 1373a, 1373d, 1378a, 1378b, 1378c, 1379,
1381a, 1381b, 1382, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388b, 1393, 1394, 1396, 1397, 1399,
1400, 1401, 1403, 1404a, 1420, 1434b, 1434d, 1434e, 1435, 1437c, 1437d, 1440a,
1440d, 1442a, 1712, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719a, 1719b, 1720, 1722a, 1722b,
1723, 1724a, 1725a, 1725b, 1726, 1728, 1730, 1731, 1733, 1734, 1735, 1740, 1741,
1743, 1745, 1746, 1748, 1750, 1751a, 1751b, 1751c, 1751d, 1752, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758a, 1759, 1760a, 1761a, 1761b, 1761c, 1761d, 1761e, 1763, 1774a, 1774b,
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1775c, 1775d, 1775e, 1776a, 1776b, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1787,
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803a, 1803b,
1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814a, 1814c, 1815, 1816a,
1817a, 1818, 1819, 1820, 1828h, 1829a, 1829c, 1831c, 1832, 1833, 1834, 1836, 1837,
1838, 1840, 1841, 1842, 1843a, 1843b, 1844, 1845a, 1846a, 1846b, 1846c, 1847, 1848,
1849, 1850, 1851, 1852a, 1852b, 1853, 1854, 1856, 1862, 1892a, 1892c, 1898, 1899,
1900, 1901a, 1901b, 1901c, 1902, 1903, 1910, 1911a, 1911b, 1912, 1913b, 1913c,
1913d, 2056, 2057a, 2057b, 2058, 2059a, 2059b, 2059c, 2059d, 2060, 2173b, 2173e,
2208b, 2259, 2260a, 2260b, 2260c, 2272, 2276, 2277, 2278, 2279a, 2279b, 2279c,
2279d, 2281a, 2281b, 2281c, 2281d, 2282, 2283, 2284, 2288, 2289, 2293, 7000c, 7000d,
7000f, 7000k, 7000l, 7000m, 7000q, 7000r, 7000s, 7000x.
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Påtegning

Godkendt til offentliggørelse
By- og Kulturudvalget 30.08.2016
Forslaget offentligt fremlagt fra 23.09.2016-22.11.2016
Endeligt vedtaget af Odense Byråd 23.08.2017
Lokalplanens retsvirkninger trådt i kraft 12.10.2017
ved indlæsning i plansystem.dk
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