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Om lokalplanen 
I en lokalplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, 
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: 

 Redegørelsen, der forklarer om planens baggrund og forudsætningerne for planen samt beskriver hvad pla-
nen regulerer. 

 Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes. 

 Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i Kommunalbestyrelsen. 

 Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel. 

 Et lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udnyt-
telse. 

HVORNÅR SKAL DER LAVES EN LOKALPLAN? 
Planloven bestemmer, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstyk-
ninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en 
lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer 
fra landzone til byzone. 

Herudover har Kommunalbestyrelsen ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man 
fx ønsker at vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om udvik-
lingen af et areal. 

OFFENTLIG HØRING 
Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal det udsendes i offentlig høring i mindst 8 
uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændrin-
ger. Når høringen er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man kan imødekomme eventu-
elle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt. 

Hvis Kommunalbestyrelsen efter den offentlige høring vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale 
om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. 

Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden: 
2. februar 2016 til 29. marts 2016 

LOKALPLANENS KONSEKVENSER 
En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må – når lokalplanen er vedtaget – ikke etableres byg-
geri eller anlæg, der er i modstrid med lokalplanen. 

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, kan 
fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at etablere de bebyggelser 
eller anlæg, som lokalplanen beskriver, men når de etableres, skal det ske efter lokalplanens bestemmelser. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser. 
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INDSIGELSER OG KOMMENTARER 
Indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget skal indsendes til: 

Nordfyns Kommune 
Rådhuspladsen 2 
5450 Otterup 

eller som e-mail til: teknisk@nordfynskommune.dk, mærket ”lokalplan nr. 2015-12. 

senest 29. marts 2016 

KLAGER 
Den endelige plan kan indklages for Naturklagenævnet, hvad angår retslige spørgsmål. Dvs. om lokalplanen er 
udarbejdet, som det foreskrives i den gældende lovgivning. 

Der kan derimod ikke klages over planens indhold. 

Klagen skal indgives på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal som tilgås via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Hvis dette ikke er muligt, skal klagen sendes til Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Ot-
terup, eller på mail til teknisk@nordfynskommune.dk, mærket ”lokalplan nr. 2015-12. 

Klagen skal være modtaget inden fire uger fra datoen for lokalplanens offentliggørelse den 2. februar 2016.  

Der er et gebyr for at klage til Naturklagenævnet. Gebyret er pt. på kr. 500, som tilbagebetales, hvis Naturklage-
nævnet giver helt eller delvis medhold i klagen. 

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra 
Naturklagenævnet. 

 

mailto:teknisk@nordfynskommune.dk
mailto:teknisk@nordfynskommune.dk
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Redegørelse 

LOKALPLANENS FORMÅL 
Det er lokalplanens formål at sikre og forstærke den centrale del af Otterup som et at-
traktivt handelscenter. Derfor fastlægges i lokalplanen bebyggelsesregulerende be-
stemmelser der kan medvirke til at fastholde områdets anvendelse til centerformål, 
herunder boligformål, detailhandel, offentlige formål, institutioner mv. 
 
Lokalplanen har desuden til formål, at hindre yderligere etablering af boliger i gade-
plan. 
 

For at forenkle den bygge- og planmæssige administration af området i og omkring 
bymidten, erstatter nærværende lokalplan de tidligere lokalplaner O14A-02 og OC3-01 
for ejendomme omfattet af nærværende plan.  

LOKALPLANENS BAGGRUND 
Fra flere ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet, har været fremsat ønsker om 
mulighed for at konvertere tomme erhvervslokaler i stueplan til boliger. 
 
Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at etablering af et større antal boliger i gade-
plan langs Bredgade, Jernbanegade og Søndergade, vil modvirke målsætningen om at 
fastholde et fortsat attraktivt og levende handelsliv i Otterup. På denne baggrund er der 
i lokalplanen optaget bestemmelser med formål at hindrer yderigere etablering af boli-
ger i gadeplan langs Bredgade, Jernbanegade og Søndergade. 
 
Der er samtidig et ønske om at revitalisere dele af området, således at bymidten også 
fremtidigt står som et stærkt handelscenter. Derfor giver lokalplanen også mulighed for 
yderligere fortætning. 
 

LOKALPLANENS OMRÅDE 
 

Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse 
Midtbyen i Otterup – defineret af Jernbanegade, Bredgade og Søndergade, er omdrej-
ningspunktet byens handelsliv og en del forskellige arrangementer for såvel lokale som 
turister. Området mellem Bredgade og Vinkelvej består af en blanding af boliger og 
mindre erhverv. 
 
Nordøst for midtbyen, og umiddelbart uden for lokalplanområdet, ligger biblioteket, 
der i kombination med handelslivet, aktivitetshus, ældrehus, børnehave og skole gør 
området til et naturligt samlingspunkt for mange forskellige mennesker, der hver i sær 
medvirker til at skabe liv i bymidten. 

Områdets zonestatus 
Området er i dag beliggende i byzone. 
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Eksisterende bebyggelse og områdets nuværende anvendelse 
I bymidten findes flere ældre karakteristiske byhuse, der hver i sær er med til at beskri-
ve byens udvikling. Lokaler i gadeplan har gennem tid været indrettet til forskellige 
butikker og erhvervsvirksomhede med rod i byens funktion som tidligere stationsby. 

På Store Torv afholdes gennem sommeren forskellige arrangementer med formål at til-
trække områdets turister. 

Bevaringsværdier 
Der er ikke registreret bygninger med fredningsværdi indenfor lokalplanområdet.  

På ejendommen Jernbanegade 32 – matr.nr. 6i er d. 15.03 1989 tinglyst servitut om 
bevaring. 
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Trafikale forhold 
Bredgade og Jernbanegade er i dag etableret som sivegader med mulighed for parallel-
parkering i begge sider. Herudover er på det centrale torv etableret et større antal par-
keringspladser. Tilkørsel til området sker væsentligst ad Strandvejen og Søndergade, 
der er de væsentligste trafikårer til Odense og de nordøst for Otterup beliggende som-
merhusområder.  

Særlige miljøforhold 
Ved ændret anvendelse af parceller grænsende op til Søndergade, kan kommunen for-
lange, at der fremsendes dokumentation for, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj 
fra veje kan overholdes. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Anvendelse 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer områdets fortsatte anvendelse som 
centerformål, med mulighed for boliger, detailhandel, liberalt erhverv, cafeer, restaura-
tioner, klinikker, offentlig service mm. 

Samtidig fastsættes bestemmelser der skal hindre yderligere etablering af boliger i ga-
deplan. 

Lokalplanen fastlægger, at der kun kan etableres virksomheder i miljøklasse 1 og 2, jfr. 
Håndbog for miljø og planlægning. 

Bebyggelse og anlæg 
Lokalplanen giver mulighed for at der på ejendomme Bredgade 17, matr.nr. 6cø, kan 
opføres bygninger i op til 3 etager uden udnyttet tagetage. For øvrige ejendomme gives 
mulighed for at opføre bygninger op til 2 etager med udnyttet tagetage. 

Baggrunden for den forøgede rummelighed er et ønske om, at lokalplanen kan være 
katalysator for en omdannelse, hvor utidssvarende bygninger nedrives eller omdannes 
til et aktiv for bymidten. 

Videre fastlægges en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder bestem-
melser i forhold til bygningernes ydre fremtræden. 

Bevaring 
Det er en af intentionerne med lokalplanen, at Bredgade og Jernbanegade fastholdes 
som handelsstrøg samt at byrummet omkring Store Torv forstærkes. 

Veje, stier og parkering 
Lokalplanområdet vejbetjenes i dag af de offentlige veje Bredgade, Jernbanegade, 
Langelinie og Søndergade. 

På Store Torv og langs nordlige del af Vinkelvej er anlagt et antal parkeringspladser, 
ligesom der er etableret parallelparkeringspladser langs Bredgade og Jernbanegade. 
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Lokalplanen stiller endvidere krav om supplerende parkeringspladser ved opførelse af 
eller udvidelse af eksisterende bebyggelse. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 
 

Lokalplanområdet er i Nordfyns kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerområde, 
rammeområde nr. C8 og C9. 
 
For nævnte områder gælder indenfor nærværende lokalplans afgrænsning følgende 
rammer lokalplanlægning: 
 

Området fastholdes til centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre - ikke 
generede - værksteder, mindre – ikke generende - fremstillingsvirksomheder, 
fortrinsvis i tilknytning til butikkerne samt udbygning af eksisterende er-
hvervsvirksomheder, når forøgede genevirkninger for omgivelserne kan und-
gås), boligformål og offentlige formål.  
 
• Det sikres at bebyggelsen fastlægges som sluttet bebyggelse i vejskel langs 

Jernbanegade, Søndergade og Bredgade. 
 

• Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etager. Bebyggelseshøjden i 
området må ikke overstige 12 m. 

 
• Det sikres at bebyggelsesprocenten for området indenfor begrænsningen 

Jernbanegade, Søndergade og Bredgade "Trekantområdet" for området 
som helhed fastlægges til maks. 90.  
 

• Det sikres at bebyggelsesprocenten ved sluttet facadebebyggelse langs 
Jernbanegade, Søndergade og Bredgade i øvrigt fastlægges til maks. 70. 

 
• Det sikres at den sluttede facadebebyggelse kan opføres i 2 etager med ud-

nyttet tagetage og i området i øvrigt i 1 etage med udnyttet tagetage.  
 

• Det sikres at bygningshøjden maks. må udgøre 12 m ved sluttet facadebe-
byggelse og 8,5 m i området i øvrigt. Butiksstørrelse: Udvalgsvarebutikker 
maksimalt 1000 m². Dagligvarebutikker maksimalt 3000 m². 

 

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygnings-
højde, etageantal og bebyggelsesprocent. 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Nordfyns Kommuneplan 2013 – 
2025, er der udarbejdet et tillæg nr. 12. 
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Tillægget overfører del af rammeområde C8 samt hele rammeområde C9 til nyt ram-
meområde C03. Område C9 aflyses herefter. For nyt rammeområde C03 gælder heref-
ter følgende rammebestemmelser: 

 
• Området fastholdes til centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre - ikke gene-

rede - værksteder, mindre – ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknyt-
ning til butikkerne samt udbygning af eksisterende erhvervsvirksomheder, når for-
øgede genevirkninger for omgivelserne kan undgås), boligformål og offentlige 
formål. For virksomheder gælder, at de skal kunne rummes indenfor definitionerne 
af virksomhedsklasse 1 og 2, jfr. håndbog om miljø og planlægning. 

• Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3etager. 
• Bebyggelseshøjden må ikke overstige 14 meter. 
• Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 100, 
• Bebyggelse langs Bredgade og Jernbanegade opføres i princippet som sluttet faca-

debebyggelse. 
• Butiksstørrelser: Udvalgsvarebutikker maksimalt 1000 m². Dagligvarebutikker 

maksimalt 750 m². 
 

Udviklingsplan. 
For Otterup og området nordøst herfor, er der udarbejdet en masterplan – ”Otterup – 
Byen ved stranden”. Planens formål er at øge sammenhængen mellem livet ved stran-
den og opholdet i en aktiv handelsby. 

Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt 
Området er omfattet af den eksisterende lokalplan O14A-02, vedtaget april 1979 og 
OC3-01, vedtaget marts 1988. 

Disse lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved 
dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. 

Lokalplanens forhold til kulturarv 

KOMMUNEATLAS/KUTURARVSATLAS 
Der er i Nordfyns Kommuneatlas ikke registreret bevaringsværdige bygninger indenfor 
lokalplanområdet.  

Odense Bys Museer har oplyst, at de ikke i dag har kendskab til fortidsminder indenfor 
lokalplanområdet. Opmærksomheden henledes dog på Museumslovens § 27. 

Teknisk forsyning 
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til fjern-
varme-, vand- og elforsyning har fundet sted. 

VAND 
Lokalplanens område forsynes med vand fra Otterup Vandværk. 
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VARME 
Lokalplanens område forsynes med varme fra Otterup Fjernvarmeforsyning.  

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 

Til lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsan-
læg. Ved lavenergihuse forstås bebyggelse, hvor det kan dokumenteres, at de på opfø-
relsestidspunktet opfylder de til enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygnings-
reglementet. 

ELEKTRICITET 
Lokalplanens område forsynes med elektricitet fra EnergiFyn. 

KLOAK 
Området er omfattet af Nordfyns Kommunens spildevandsplan. Området er kloakeret 
og tilsluttet offentligt spildevandsanlæg. Spildevandet fra området renses på Otterup 
renseanlæg. Otterup renseanlæg har en godkendt kapacitet på 12.500 PE. 
 
Lokalplanens gennemførelse vil ikke forøge spildevandsmængden fra 
området. 

Under offentlige vejarealer kan etableres bassiner til forsinkelse af regnvand. 

RENOVATION 
Området er omfattet af affaldsplan for Nordfyns kommune. Sortering, opbevaring og 
håndtering af affald skal ske i henhold til gældende regulativer. 

Flere oplysninger fås på www www.nordfynskommune.dk/Borger/Miljoe-og-affald 
eller www.erhversaffaldweb.dk. 

Plan for affaldshåndtering herunder tilkørselsforhold og opbevaring skal fremsendes 
samtidig med ansøgning om byggetilladelse. 

Kollektiv trafik 
Der er fungerende kollekiv trafik – busforbindelse – i og omkring Otterup centrum. 

KYSTOMRÅDER 

Kystnærhedszone 
Otterup ligger ikke indenfor kystnærhedszonen. 

DETAILHANDEL  
Detailhandelsmønstret i Nordfyns Kommune er kendetegnet ved tre bymidter, Bogen-
se, Otterup og Søndersø. Herudover er mindre lokalcentre og enkelstående dagligvare-
butikker. 

For at sikre detailhandlen i de 3 største byer, er det vigtigt at koncentrere handlen i den 
centrale del af byen. For Otterup gælder, at arealet af butikker med dagligvarer ikke må 
overstige 3.000m² og at arealet af butikker til udvalgsvare ikke må overstige 1.000m². 

http://www.nordfynskommune.dk/Borger/Miljoe-og-affald
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Af hensyn til trafikbelastningen indenfor lokalplanområdet er det besluttet at reducere 
størrelsen af butikker med dagligvarer til 750m². 

Det vurderes, at lokalplanen vil medvirke til at forstærke oplevelsen af et levende by-
miljø i Otterup, da lokaler i gadeplan fastholdes til butik og erhvervsformål. Idet cen-
trum i Otterup allerede er fuldt udbygget, skønnes lokalplanen og omdannelse af byg-
geri i overensstemmelse med dennes bestemmelser, ikke og at påvirke områdets trafi-
kale forhold eller oplevelsen af områdets udearealer. 

 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET 

VVM (vurderinger af virkninger på miljøet) 

Lov om Miljøvurdering 
 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der gennemføres en 
miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.  

Nordfyns kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplanen ikke kræ-
ver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljø-
vurdering er truffet, da planen alene indeholder mindre ændringer i en gældende plan, 
som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen vurderer, at planen ikke antages 
at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Screeningen kan ses ved henvendelse på Nordfyns Kommunes planafdeling. 

KLAGEVEJLEDNING 
Nordfyns Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan 
påklages til Naturklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørel-
sen af lokalplanforslaget. 

I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det vil 
sige, at De fx. kan klage, hvis De ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjem-
mel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen 
efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

Klage indgives til Naturklagenævnet som beskrevet forrest i lokalplanen. 

Støj og vibrationer  
Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer fra virksomheder samt veje og jernbaner. Græn-
seværdierne bruges til planlægning for udlæg af byarealer, men lægges også til grund 
for miljømyndighedernes vurdering af støjgener: 

 Vejledning 4/2007 ”Støj fra veje” 

 Vejledning 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner” og Tillæg til vejledning nr. 
1/1997 

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/770BA905-8256-491C-BC45-F70C092354FA/48505/Vejstjvejledning.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1997/87-7810-696-6/pdf/87-7810-696-6.pdf
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/FF8F7CE6-06BF-42BD-9A0C-7F6B942B9F05/0/Till%C3%A6gtiltogst%C3%B8jvejledning_end.pdf
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/FF8F7CE6-06BF-42BD-9A0C-7F6B942B9F05/0/Till%C3%A6gtiltogst%C3%B8jvejledning_end.pdf
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 Vejledning 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” 

Som vejledning til administration af støj har Miljøstyrelsen udsendt en ”Vejledning nr. 
5 om Ekstern Støj fra Virksomheder”, 1984. Heri er fastlagt nogle støjgrænser i for-
hold til forskellige anvendelser, som der vil blive taget udgangspunkt i.  

 

 Dag Aften og  
helligdage 

Nat 

3. Områder for blandet bolig- og erhvervs-
bebyggelse, centerområder 

55 dB 45 dB 40 dB 

4. Etageboligområder 50 dB 45 dB 40 dB 
5. Boligområder for åben og lav boligbe-
byggelse 

45 dB 40 dB 35 dB 

 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser  

Jordforurening 
Forhold om jordforening reguleres af ”Lov om forurenet jord”. 

I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller jord-
arbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes til Otte-
rup Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modta-
get underretning om den konstaterede forurening. 

Lokalplanen ligger i byzone. Alle arealer indenfor byzone er omfattet af områdeklassi-
ficeringen som er arealer, hvor der kan være lettere forurenet jord. Ændringer og om-
klassificeringer herfra er fastlagt i Jordstyringsregulativ for Nordfyns Kommune. 

Indenfor lokalplanområdet er i dag noteret V1 forurening på ejendommene matr.nre. 
6ap, 6bl, 6ds og 6mv og V2 forurening på matr.nr. 6ci. Ændring af anvendelsen af dis-
se ejendomme vil kræve særlig tilladelse. 

Region Syddanmark er myndighed for kortlægning af forurenede arealer. 

Grundvandsbeskyttelse 
Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresse og indenfor Ot-
terup Vandværks indvindingsopland. 

Lokalplanen ændrer ikke væsentligt ved den nuværende arealanvendelse, centerformål, 
boligformål og offentlige formål. Det er kommunens vurdering, at arealanvendelsen 
udgør en forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet. 

TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING 

Museumsloven 
Nordfyns Kommune og Odense Bys Museer er ikke bekendt med, at der er jordfaste 
fortidsminder i lokalplanområdet. 
 
Hvis der under anlægsarbejde i lokalplanområdet påtræffes arkæologiske spor (f.eks. 
ildsteder, brønde, stolpespor) eller genstande (f.eks. lerkar-/skår, bearbejdet træ, metal-

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173312
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genstande o.l.) eller andre jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal an-
lægsarbejdet omgående indstilles, i det omfang det berører fortidsminder (jf. Muse-
umslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), og Odense Bys Museer skal kontaktes. 
 
For at undgå den uheldige situation, at et anlægsarbejde skal standses, kan der med 
fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med 
henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På 
opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et bud-
get over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jvf. Museumslovens § 
25). 
 
Da forundersøgelsens resultat kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i 
lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt 
tidspunkt i projektet. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense 
Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på area-
let. 

Færdselsloven 
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., 
der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. jfr. Færdselslo-
ven. 
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Lokalplanbestemmelser 
 
I henhold til Lov om Planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 
af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte 
område. 

§1. LOKALPLANENS FORMÅL 
 

Lokalplanens formål er:  

1.1 At fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse til centerformål. 

1.2 At fastlægge bestemmelser om anvendelsen af lokaler i gadeplan. 

1.3 At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser. 

§2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 
 

2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2, omfatter 
følgende matr.nr.:  

2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2m, 2o, 2p, 2r, 2v, 2z, 2ag, 6c, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 
6l, 6m, 6n, 6p, 6t, 6v, 6z, 6æ, 6ab, 6ag, 6am, 6ap, 6ax, 6az, 6ba, 6bb, 
6bc, 6dd, 6bl, 6bm, 6bs, 6bt, 6bu, 6bv, 6bx, 6cc, 6ci, 6cæ, 6cø, 6dp, 
6ds, 6mv, 6mt, 6mu, 6mø og 7ø, samt hele eller dele af de offentlige 
vejarealer 7000a, 7000e, 7000l, 7000æ, 7000ad, 7000am og 7000au, 
alle Hjorslev By, Otterup, 

samt alle parceller, der efter den 01.12 2015 udstykkes, arealoverføres 
eller matrikuleres inden for lokalplanens område.  

2.2 Lokalområdet er beliggende i byzone. 

§3. OMRÅDETS ANVENDELSE 
 

3.1 Lokalplanens område udlægges til centerformål. 

3.2 Der kan etableres bebyggelse og anlæg til detailhandel, liberale er-
hverv, klinikker, café/restaurant, diskotek/natklub, offentlige formål, 
skoler, institutioner og boliger. 

3.3 Butikker til detailhandel med dagligvarer må højst have et areal1 på 
750 m2.  

                                                
1 Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets be-
stemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, 
hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, skal med-
regnes, mens arealer til personalefaciliteter < 200 m2 ikke skal medregnes. 
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3.4 Butikker til detailhandel med udvalgsvarer må højst have et areal på 
1.000m2. 

3.5 Der kan i tilknytning til butikker etableres værksted for fx guldsmed, 
keramiker, elektronik, cykelsmed m.v., såfremt det ikke medfører mil-
jøgener, herunder støj, for omgivelserne. Endvidere kan det tillades, at 
der indenfor lokalplanområdet etableres erhverv i virksomhedsklasse 
1 og 2. 

3.6 Boliger indenfor lokalplanområdet skal opføres og registreres som 
helårsboliger. 

3.7 For den på kortskitse A med rød skravering markerede facadebebyg-
gelse gælder, at lokaler i stueetage indenfor det markerede areal ikke 
må anvendes til boligformål. 

Facadebebyggelsens øvrige etager må kun anvendes til butik eller be-
værtning i forbindelse med samme forretning i stuetagen. 
                               

 
Kortskitse A – bebyggelse der i stueetagen ikke må anvendes til bebo-
else. 
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3.8 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekni-

ske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, 
kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v. 

3.9 Der må i området ikke ske opbevaring af campingvogne, større traile-
re (over 750 kg totalvægt), lystbåde, uindregistrerede køretøjer og lig-
nende.  

§4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 
 

4.1 Ved etablering af ny bebyggelse eller ved ændret anvendelse af eksi-
sterende bebyggelse, skal der etableres mindst:  

• én parkeringsplads pr. 33 m² butiksareal,  
• én parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal i øvrigt og  
• én parkeringsplads pr. bolig. 

 
Der kan etableres parkeringskældre. 

4.2 Såfremt parkeringskravene ikke kan opfyldes på egen grund, kan der 
indbetales for de manglende parkeringspladser til Nordfyns Kommu-
nes Parkeringsfond i henhold til reglerne herom i Regulativ Nordfyns 
Kommunes Parkeringsfond.  

4.3 Den eksisterende ca. 2,8 – 4,2 meter bredde passage fra Jernbanegade 
til Store Torv (mellem Jernbanegade 30 og 32), skal fremstå som en 
offentlig tilgængelig passage, hvor der til enhver tid skal være mulig-
hed for fri og uhindret passage. 

4.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekni-
ske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, 
kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v. 

§5. UDSTYKNING 
5.1 Indenfor lokalplanområdet må ikke ske udstykning af parceller med 

areal mindre end 150m².  

Undtaget herfor er dog parceller til tekniske anlæg mm. 

§6. TEKNISKE ANLÆG 
6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 

6.2 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske 
forsyning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel og skal have 
samme diskrete udformning og farve. 
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§7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 
 

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom indenfor lokalplanom-
rådet fastsættes til 100. 

7.2 Bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan opføres i 1 etage med ud-
nyttet tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter over 
vejmidten ud for den pågældende ejendom. 

7.3 Bebyggelse kan opføres i skel mod naboejendom. 

7.4 Langs Bredgade, Jernbanegade, Langelinie og Søndergade gælder, at 
ny bebyggelse skal opføres, således at de på kortskitse B med rød 
streg viste eksisterende facadelinjer fremstår som ubrudte facadelinjer. 
Portåbninger samt indkørsler til baggårde kan tillades. 

7.5 Facader i de på kortskitse B viste eksisterende facadelinjer skal frem-
stå som facademur kun brudt af dør eller vinduesåbninger. Der må så-
ledes ikke etableres åbne svalegange eller altanpartier til ophold imod 
nævnte veje. Mindre arkitektoniske bygningsspring under 20 cm. kan 
tillades. 
             

 
Kortskitse B – facadelinjer der skal fastholdes. 
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7.6 På bygninger med taghældning under 10°, kan etableres tagterrasser.  

7.7 Tagterrassens gulv må ikke etableres højere end 1. sals plan, dog mak-
simalt 3,5 over omliggende terræn. Rækværk eller værn omkring tag-
terrasse må ikke være højere end 1.25 meter, jfr. dog § 7.8. 

7.8 For at hindre indbliksgener skal tagterrasser nærmere skel end 2,5 me-
ter forelægges bygningsmyndigheden for nærmere vurdering forud for 
etablering. 

For sluttet facadebebyggelse indenfor det på kortskitse C marke-
rede område gælder endvidere §§ 7.9 – 7.12. 

7.9 Bebyggelse kan opføres i 2 etager med udnyttet tagetage. 

7.10 Bygningshøjden må ikke overstige 12 meter over vejmidten ud for på-
gældende ejendom. 

7.11 Facademurens skæring med tagfladen må ikke etableres højere end 
etageadskillelsen mellem øverste fulde etage og tagetagen, dog mak-
simalt 7,5 meter over vejmidten ud for pågældende ejendom. 

Eventuelle kviste eller ovenlysvinduer i tagetagen må ikke være bre-
dere end 2 meter og den samlede længe af kviste og eller ovenlysvin-
duer på en bygningsside, må ikke udgøre mere end 1/3 af bygningssi-
den. 

 
Kortskitse C – Områder hvor bygninger kan opføres i 2 etager med 
udnyttet tagetage, jfr. 7.9 – 7.12 
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For sluttet facadebebyggelse indenfor det på kortskitse D marke-
rede område gælder endvidere §§ 7.13 - 7.17. 

7.12 Bebyggelse kan opføres i 3 etager uden udnyttet tagetage. 

7.13 Bygningshøjden må ikke overstige 14 meter over vejmidten ud for på-
gældende ejendom. 

7.14 Facademurens skæring med tagfladen må ikke etableres højere end 
etageadskillelsen mellem øverste fulde etage og loftsrummet, dog 
maksimalt 10,5 meter over vejmidten ud for pågældende ejendom. 

7.15 Der må ikke etableres kviste i tagfladen. 

7.16 I tagfladen kan isættes ovenlysvinduer. Et ovenlysvindue må ikke væ-
re bredere end 2 meter og den samlede længe af ovenlysvinduer på en 
bygningsside, må ikke udgøre mere end 1/3 af bygningssiden. 

 

 
Kortskitse D Områder hvor bygninger kan opføres i 3 etager uden ud-
nyttet tagetage, jfr. 7.13 – 7.17 
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§8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 
 

8.1 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der 
fremtræder i blank mur, i gul eller rød tegl, indfarvet beton eller som 
pudset. 

Mindre bygningsdele såsom kviste, udhuse, skure mm., kan desuden 
udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium. 

8.2 Bygningers ydermur skal fremstå i hvid og sort samt i farverne okker 
(NCS: S3050-Y20R), terra de sienna (NCS:4040-Y35R), umbra 
(NCS: 8005-Y50R), engelsk rød (NCS:4550-Y80R), italiensk rød 
(NCS: 1080-Y70R/4050-Y70R, dodenkop (NCS: S8010-Y90R) og i 
disse farvers blanding med sort og hvid. 

8.3 Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele er også andre far-
ver tilladt. 

8.4 Facadebebyggelse langs Bredgade, Jernbanegade, Langelinie og Søn-
dergade skal udføres med ligesidet saddeltag og rygningen parallelt 
med gaden. 

8.5 For bebyggelse opført i 3 etager gælder, at taghældningen skal være 
mellem 15 og 35°. 

8.6 For øvrig bebyggelse gælder, at taghældningen skal være mellem 35 
og 50°. 

8.7 For bygninger, der ikke udgør en del af facadebebyggelsen langs 
Bredgade, Jernbanegade, Langelinie og Søndergade, samt mindre 
bygningsdele, kviste, udhuse, overdækninger mm., må taghældningen 
være mellem 0 og 50° eller buet. 

8.8 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et 
glanstal på over 10 i henhold til prøvningsmetode DS/EN ISO 2813, 
2000. Undtaget herfra er dog tagvinduer eller anlæg til anvendelse af 
solenergi. (Se vejledning for anvendelse af blanke eller reflekterende 
materialer på tage, Nordfyns Kommune december 2009). 

8.9 Der er mulighed for at opsætte solfangere og solceller på tage. Sol-
fanger- og solcelleanlæg skal være antirefleksbehandlet og give så lidt 
refleksion som teknisk muligt på opsætningstidspunktet. Anlæg skal 
fremstå uden blanke og synlige rammer og placeres direkte på og pa-
rallelt med tagfladen. 

8.10 Affaldsbeholdere, genbrugscontainere og lignende skal indarbejdes i 
bygninger eller afskærmes således, at de ikke virker skæmmende for 
området – se tillige § 9.1. 
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8.11 Tekniske bygningsdele som for eksempel elevatorer, ventilation, sol-
fangere, klimaanlæg, med videre skal indeholdes i bygninger eller på 
anden måde indgå som en integreret del af bygningens arkitektur. 

8.12 Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner 
eller paraboler til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed, 
eller lignende, der kan ses fra offentlige veje, områder eller parke-
ringsarealer. 

8.13 Ændringer af facader ved renovering eller udskiftning af vinduer, dø-
re, gelændere, karnapper o.l. skal ske i overensstemmelse med byg-
ningens oprindelige arkitektur. 

8.14 Der må ikke opsættes faste baldakiner.  

8.15 Der kan opsættes markiser udført i lærred eller lignende materiale, der 
skal slås ind, senest ved forretningens lukning.  

8.16 Markiser skal udformes og placeres i overensstemmelse med bygnin-
gens fagdeling – som hovedregel over vinduer. Ved montage skal det 
påses, at markisen ikke må komme nærmere vej- og parkeringsareal 
end 1 meter. Der skal videre sikres en frihøjde under markisen på min. 
2,2 meter. 

 
Skiltning 

8.17 Forud for opsætning af skilte, skal indhentes godkendelse fra Nord-
fyns Kommune. 

8.18 Skiltning må kun finde sted ud for stueetagen. 

8.19 Skiltning må ikke dække for bygningsdetaljer som gesimser, søjler el-
ler ornamentik. 

8.20 Skilte skal placeres i harmoni med bygningens fagdeling. 
8.21 Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning, skal op-

fattes som ét samlet skilt. 

8.22 Uden for udstillingsvinduer kan der kun opsættes skilte med virksom-
hedens navn og logo.  

8.23 Udhængsskilte skal placeres med underkant mindst 2,8 m over jorden. 

8.24 Udhængsskilte må højst have en størrelse på 0,5 m2. 

8.25 Udhængsskilte må højst nå 1 m ud fra facadelinjen. Dog aldrig ud 
over kørebane. 

8.26 Der må højst placeres 2 udhængsskilte pr. virksomhed. 

8.27 Al skiltning skal ske med enkelte bogstaver placeret på muren i har-
moni med bygningens fagdeling eller på butiksvinduerne. 
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8.28 Reklameflag ud fra facaden betragtes som udhængsskilte. 

8.29 Nationalflag kan placeres på flagstang over stueplan. For hver butik 
kan maksimalt placeres 2 flagstænger. 

8.30 Henvisningsskilte til virksomhed uden gadefacade kan placeres på in-
derside af port (i begge sider) og må højst have et omfang af 0,3 x 
0,6m.  

8.31 Eventuelle henvisninger til flere virksomheder skal have plads på 
samme skilt. 

8.32 Ud for hver butik må kun opsættes 2 ”A-skilte”. Opstilling skal ske, 
så der er en fripassage på min. 1,2 meter på fortorv. 

8.33 Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i styrke 
efter det generelle belysningsniveau i gaden. 

8.34 Lysende skilte skal udføres som transparente bogstaver eller logo på 
mørk baggrund. Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted. 

§9. UBEBYGGEDE AREALER 
 

9.1 Oplagring af varer, affald og lignende uden for bygninger eller uden 
for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer (varegårde og lignende) 
må ikke finde sted.. 

9.2 Der må i området ikke ske opbevaring af campingvogne, større traile-
re (over 750 kg totalvægt), lystbåde, uindregistrerede køretøjer og lig-
nende. 

9.3 For ny bebyggelse eller ved ændret anvendelse gælder, at der på ejen-
dommen skal udlægges friareal svarende til 50 % af ejendommens 
samlede boligareal. Eventuelle altaner, tagterrasser og lignende, kan 
medregnes. Parkeringskælder kan ikke medregnes. 

9.4 Mellem skel imod vej og de på kortbilag 3 viste facadelinjer langs 
Bredgade, Jernbanegade, Langelinie og Søndergade, må ikke opsættes 
hegn eller på anden måde etableres foranstaltninger, der hindre den 
frie færdsel. 

9.5 Indenfor en afstand af 2 meter fra facadelinjerne imod Bredgade, 
Jernbanegade og Langelinie, må hegning med faste hegn alene ske 
med tremmestakit med søjler og stave. Stakitter må ikke være højere 
end 1,25 meter og skal males med dækkende hvid farve. 

9.6 Mellem den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 6e og 6i, (Jernbane-
gade 30 og 32), og Jernbanegade, må ikke opføres nogen form for ny 
bebyggelse. 
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§10. TERRÆNREGULERING 
 

10.1 Terrænregulering på mere end +/- 0,25 m. i forhold til eksisterende 
terræn på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse må ikke finde sted. 

§11. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYG-
GELSE 
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 

11.1 de i § 4 nævnte parkeringsarealer er etableret; 

11.2 de i § 9.3 nævnte friarealer er etableret og anlagt. 

11.3 den i § 12 nævnte støjafskærmning er etableret, hvis den er påkrævet; 

11.4 ny bebyggelse er tilsluttet offentlig/kollektiv vandforsyning, elforsy-
ning og kloakforsyning; 

11.5 bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning; 

For lavenergibebyggelse udført efter bygningsreglementets til enhver 
til gældende klassifikation er der ikke tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning. 

 

§12. MILJØ 
 

12.1 Det skal sikres, at trafikstøj højst belaster boligområdet med Miljøsty-
relsens til enhver tid vejledende grænseværdi. Om nødvendigt skal der 
etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning. 

12.2 Det skal ved placering, konstruktion, indretning eller afværgeforan-
staltninger sikres, at boligers indendørs støjniveau ikke overstiger 30 
dB(A). 

12.3 Veje og pladser for kørsel med eller parkering af motorkøretøjer eller 
håndtering af miljøfarlige stoffer skal udføres med en fast belægning, 
som muliggør opsamling af afstrømmende vand. 

§13. SERVITUTTER 
13.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, for-

trænges af planens bestemmelser. 
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§14. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 
 

14.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne 
lokalplan aflyses i sin helhed lokalplan nr. OC3-01, ”Del af centerom-
råde i Otterup By”, vedtaget 16.03 1988, samt lokalplan O14a-02, 
”For et område til centerformål, boligformål og offentlige formål i det 
centrale byområde i Otterup”, vedtaget 19.04 1979 for den del, der er 
omfattet af nærværende lokalplan. 

§15. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget 

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af Kom-
munalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendt-
gjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejen-
domme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt 
udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige 
plans indhold. 

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Kommunalbestyrelsen tillade, 
at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller 
udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er 
i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at 
påbegynde et større byggearbejde. 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offent-
liggørelsen af lokalplanforslaget. 

Lokalplanens retsvirkninger 
15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, 

der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i 
overensstemmelse med planen. 

15.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet 
kan fortsætte som hidtil. 

15.3 Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i 
planen, skal etableres. 

15.4 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid 
med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at be-
røre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen 
kan gives. 

15.5 Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettighe-
der over ejendomme mod erstatning, når ekspropriationen vil være af 
væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 

Der henvises i øvrigt til planloven.  
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Vedtagelsespåtegning 
 

Forslag til lokalplan 2015-12 således vedtaget af Nordfyns Kommunalbestyrel-
se, Bogense den 28. januar 2016. 

 

 

 

Morten Andersen  Morten V. Pedersen 

Borgmester  Kommunaldirektør  

      

 

 

Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den 2. februar 2016. 

 

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan ende-
ligt. 

 

 

Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den xx.xx.2015 

 

 

 

 

 

Morten Andersen  Morten V. Pedersen 

Borgmester                          Kommunaldirektør 

 

 

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.2015. 
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Screening af planer og programmer med henblik på stillingtagen til gennemførelse 
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Lokalplan nr. 2015-12 
 
Navn: Otterup Bymidte 
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes 
vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, 
lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør 
undersøges nærmere. 
 

Bymiljø & landskab      
Grønne områder X     
Landskabelig/byarkitektonisk værdi   X  Der er ikke registreret fredede eller bevaringsværdige 

bygninger i lokalplansområdet, men der er indført 
bestemmelser om bebyggelsens udformning og fremtræden 
der bevarer og styrker det arkitektoniske indtryk i området. 

Geologiske særpræg X     
Skovrejsning/skovnedlæggelse X     
Kulturhistoriske forhold  X   Trekanten som rummer torvet i Otterup og dermed tegner 

bymidten er fra byens oprindelige etablering i omkring 
1900, hvor landsbyerne Otterup og Hjorslev bygges 
sammen. Denne oprindelige om end nyere struktur fra 
stationsbyen bevares i lokalplanen. 

Friluftsliv/rekreative interesser  X   Bymidteområdet har en vis væsentlighed for turister, både 
som indkøbs- og oplevelsesområde. Med lokalplanens 
realisering vil områdets anvendelig stige og giver øget 
aktivitet på dette felt. Påvirkning forventes således at være 
positiv. 

Dyre- og planteliv samt mangfoldighed X     
Fredning og naturbeskyttelse X     
Forurening      
Støj og vibrationer X     
Lys og/eller refleksioner X     
Luft X     
Jord X     
Grundvand X    Lokalplansområdet er beliggende i et område med 

grundvandsinteresser. Ændringerne i forhold til de 
gældende lokalplaner, giver ikke anledning til at antage en 
større risiko for forurening af grundvandet. 

Overfladevand X    Realisering af lokalplanen vil ikke medføre forøget 
afstrømning, idet området i dag er stort set fuldt befæstet. 

Udledning af spildevand   X  Det indgår i lokalplanen, at: ”Veje og pladser for kørsel 
med eller parkering af motorkøretøjer eller håndtering af 
miljøfarlige stoffer skal udføres med en fast belægning, som 
muliggør opsamling af afstrømmende vand.” (§12.3). 
Spildevand i øvrigt fra husholdning og butiks- samt 
værkstedserhverv ledes til det kommunale rensningsanlæg. 

Indvirkning ift. eksisterende 
forurening/miljøbelastning 

X     

Ressourceanvendelse      
Arealforbrug  X   Området er i dag udbygget byzone 
Energiforbrug  X   Der åbnes op for at kunne etablere solenergianlæg, hvilket 

reducerer det potentielle energiforbrug 
Vandforbrug  X   Forbruget forventes sammenligneligt med det nuværende 

forbrug. 
Produkter, materialer, råstoffer  X    
Kemikalier, miljøfremmede stoffer X     
Affald, genanvendelse X     
Befolkning og sikkerhed      
Boligmiljø   X  Ændringen i forhold til gældende lokalplaner O14A-02 og 

OC3-01 kan medføre flere boliger i området 
Arbejdsmiljø X     
Svage grupper (f.eks. handicappede)  X   Der er ikke umiddelbart lagt op til at boligerne tilsigtes 



svage grupper, men det forhindres heller ikke. 
Brand, eksplosion, giftpåvirkning X     
Trafik      
Sikkerhed/tryghed X    Der ændres ikke på trafikstrukturen i området 
Energiforbrug X     
Trafikmønstre   X  Etablering af flere boliger, samt revitalisering af butikker i 

bymidten vil medføre et forøget pres på de omkringliggende 
veje, men der vurderes ikke at være egentlige ændringer i 
trafikmønstrene, idet de nærliggende områder ligeledes er 
centerområder og boligområder. 

Støj X      
Fysisk planlægning      
Regionplanlægning X     
Kommuneplanlægning X    Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet tillæg nr. 12 til 

kommuneplan 2013-2025 
Sektorplanlægning  X    
 
Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger 
 
 

  X  
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Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2016 vedtaget at fremlægge Forslag 
til lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte. 
                                         
Lokalplanforslaget fremlægges til debat i 8 uger, for at borgerne kan komme 
med kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget. Ud fra de ind-
komne 
bemærkninger beslutter Kommunalbestyrelsen, om der skal ændres i lokalplan-
forslaget, når det vedtages endeligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til Lokalplan 2015-12 er offentliggjort fra den 2. februar 2016 til den 
29. marts 2016.  
 
Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til lokalplanen skal senest den 
29. marts 2016 sendes til: 
 
Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup 
eller mailes til: teknisk@nordfynskommune.dk, mærket 
”lokalplan 2015-12” 
 
Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Teknik og Miljø 
tlf.: 64 82 81 12 
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