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LOKALPLANOMRÅDET OG DET OMGIVELSER

Denne lokalplan omfatter et område, som ligger på hjørnet af Hyl-
lehøjvej og Assensvej sydøst for Middelfart By. Området rummer
Hyllehøjskolen og Hyllehøjhallen med tilhørende sportsplads og
parkeringsanlæg. Der er endvidere en antennemast (radio) i den
nordlige del af lokalplanområdet som vist på kortbilag 2.

Det nuværende grundareal er 42.134 m2. I lokalplanen foreslås en
arealudvidelse på ca. 17.500 m2. Lokalplanens samlede område
bliver herved ca. 60.000 m2.

Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er primært omgivet af
landbrugsjord. Området støder dog op til enkelte boligbebyggelser
ved Assensvej, Kirkegyden samt vest for Hyllehøjvej.

Området ligger i landzone, men overføres til byzone ved planens
endelige vedtagelse. Området er delvist kommunalt og privat ejet.

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for lokalplanen er, at kommunen står over for at skulle
igangsætte en renovering og udbygning af Hyllehøjskolen.

Oversigt over eksisterende forhold i området ved Hyllehøjskolen.
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Den oprindelige skole er bygget i 1960‘erne og udvidet i 1983.

Byggeriet er af god kvalitet og har en god hoveddisponering, men
især indendørs er der et stort behov for istandsættelse og tidssva-
rende indretning. Endvidere er der generelt behov for udvidelser af
bygningerne for at kunne imødekomme kravene om en moderne
undervisningsform.

En udbygnings- og renoveringsplan for Hyllehøjskolen vil også
omfatte udearealerne. Realisering af planen forudsætter, at der
sker arealerhvervelse på en af naboejendommene. Udearealerne
tænkes disponeret således, af den eksisterende p-plads og del af
cykelparkeringen ændres, for at give plads til bl.a. en udvidelse af
skolegården. Endvidere omdisponeres den eksisterende sports-
plads og der foreslås udlagt areal til en ny og større sportsplads
ved Hyllehøjhallen.

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge rammer for de omtalte
udvidelser og eventuelt øvrige, fremtidige udvidelser og dispositio-
ner inden for området.

LOKALPLANENS INDHOLD

Anvendelse og bebyggelse
I lokalplanen fastlægges, at området skal anvendes til offentlige
formål, f.eks. skole, skolefritidsordning, idrætsfaciliteter og andre
former for institutioner.

I lokalplanen fastlægges et byggefelt inden for hvilket de fremtidi-
ge udvidelser af skolen skal finde sted. Desuden fastlægges det,
at der højst må bygges i 2 etager, at byggeriets maksimale højde
ikke må overstige 10 m og bebyggelsesprocenten ikke overstige
40 for området som helhed. Endvidere er området pålagt en byg-
gelinie mod Assensvej i en afstand af 12,5 meter fra vejmidte.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilpasses den eksi-

Del af den centrale skolegård, som øn-
skes udvidet og nyindrettet.

Der er behov for mere plads på Hyllehøj-
skolen. En udvidelse kan fx ske i form af
nybyggeri eller »knopskydning«.
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sterende bebyggelse med hensyn til arkitektur og materialer, så
der opnås en god helhedsvirkning. Lokalplanen giver dog mulig-
hed for, at nybyggeri kan gives et nutidigt formsprog, blot det er i
harmoni med den tilstødende bebyggelse. Ved ændring af eksiste-
rende bygninger i området skal der tages hensyn til bygningens
oprindelige udseende, bl.a. med hensyn til materialer og arkitekto-
nisk udtryk.

Udvidelsen af skolen skal fremtræde med facader af røde teglsten,
der fremstår blanke og evt. med glaspartier. Endvidere kan op til
25 % af facaden fremtræde som pudsede eller vandskurede mur-
felter, eller beklædes med træ (cedertræ, teak, mahogni og lærke-
træ) eller med »lette« typer pladebeklædning. Tage skal fremtræ-
de med vingetegl, eternit eller tagpap. Mindre tagpartier kan dog
udføres i glas, zink eller kobber.

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet skal, som i dag, vejbetjenes fra Hyllehøjvej. Dog
er der fortsat adgang for kørende trafik fra Assensvej i den sydlige

Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at der erhverves nyt areal, bl.a. en del
af en ejendom nord for Hyllehøjhallen.

Den nye overkørsel til Hyllehøjvej og den nye parkeringsplads tænkes placeret
på den nuværende sportsplads.
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del af skolens område samt til hallen fra Kirkegyden, jævnfør kort-
bilag 2. Den nye disponering af ejendommen betyder, at det bliver
nødvendigt at anlægge en ny p-plads med adgang fra Hyllehøjvej,
hvortil der etableres ny overkørsel.

Inden for området skal der ved opførelse af ny bebyggelse eller
anlæg af nye udendørs faciliteter etableres et stisystem til at for-
binde nye og gamle funktioner i området. Stierne skal af hensyn til
brugernes sikkerhed og tryghed udføres med fast belægning,
f.eks. fliser og fast belysning. Inden for området skal der endvidere
etableres det fornødne antal parkeringspladser samt muligheder
for cykelparkering.

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til vejadgang, sti eller par-
kering, skal beplantes eller indrettes som opholdsareal med rela-
tion til de forskellige aktiviteter i området, f.eks. sportsplads. Lokal-
planområdets beliggenhed i og ved et skovrejsningsområde gør
det også naturligt, at en del af det ubebyggede areal henligger
som »naturområde« til rekreativt- eller studiemæssigt brug.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde D22 i Kommune-
plan 2001-2013. Ifølge rammebestemmelserne skal området an-
vendes til offentligt formål i form af skole eller andre offentlige eller
private institutioner. Der kan bygges i 1-2 etager og med en byg-
ningshøjde på maksimum 10 meter. Bebyggelsesprocenten må
højst være 40 for området som helhed.

I lokalplanforslaget udvides sportsanlægget ud over rammeområ-
det med en del af matr. nr. 5e som vist på kortbilag 1. Samtidig ud-
går de tilgrænsende private områder 5f og 5d af rammeområdet,
da der ikke skønnes at blive behov for dem til offentlige formål.
Det betyder at rammeområde D22 skal ændres ved et kommune-
plantillæg, som udarbejdes og behandles sideløbende med lokal-
planforslaget. Kommuneplantillægget, der benævnes nr. 2, er ved-
hæftet bagest i planen.

Lokalplanen er i øvrigt i overensstemmelse med Kommuneplan
2001-2013.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Kystbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er et 3
km bredt bælte ved de danske kyster og som er omfattet af plan-
lovens bestemmelser om kystbeskyttelse.
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Ved etablering af ny bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen
skal der således gøres rede for den visuelle påvirkning af omgivel-
serne, og ved bygningshøjder over 8,5 meter skal den større høj-
de begrundes.

Det er Byrådets skøn, at det planlagte nybyggeri inden for området
ikke vil påvirke kysten visuelt, da det i højde og omfang ikke vil ad-
skille sig fra den nærliggende bebyggelse, herunder de eksisteren-
de skolebygninger og Hyllehøjhallen.

Regionplanen – skovrejsning
I »Regionplan 2001-2013« og i »Kommuneplan 2001-2013« er de
ubebyggede områder omkring Hyllehøjskolen udpeget som skov-
rejsningsområder, jf. kortbilag 2. En skov omkring skolen, hallen
og sportsanlægget vil gøre området yderst attraktivt, og give mu-
lighed for at undervisningen kan udvides med f.eks. biologi-eks-
kursioner, skovture, orienteringsløb o. lign. udendørs aktiviteter.
Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen.

Trafikstøj
Mod syd grænser lokalplanområdet op til Assensvej og mod vest
til Hyllehøjvej. Ifølge Miljøstyrelsen vejledning (nr. 3/1984) må det
udendørs støjniveau fra vejtrafik ikke overstige 55 dB(A) ved ud-
dannelsesinstitutioner, og det indendørs støjniveau må ikke over-
stige 35 dB(A).

Årsdøgntrafikken på Assensvej (år 2000) er opgjort til 3264 biler.
Lastbilprocenten er 8,8 og gennemsnitshastigheden 69 km/t.
Fremskrives årsdøgntrafikken vha. Vejdirektoratets landsgennem-
snitlige prognosetal øges ÅDT til 3699 køretøjer i 2010. Korrigeret
for afstand og terræn er det aktuelle støjniveauet inden for lokal-
planområdet beregnet til 55 dB(A) i en afstand af 39 meter fra
Assensvejs vejmidte. På samme vis kan støjniveauet i 2010 be-
regnes til 55 dB(A) i en afstand af 42 meter fra vejmidten, jf. kort-
bilag 2.

Årsdøgntrafikken på Hyllehøjvej (år 2000) er opgjort til 560 biler,
hvoraf 12,5 % er lastbiler. Gennemsnitshastigheden er målt til 68
km/t. Fremskrives årsdøgntrafikken vha. Vejdirektoratets lands-
gennemsnitlige prognosetal øges ÅDT til 635 køretøjer i 2010.
Ifølge kommuneplanen er det dog sandsynligt, at Hyllehøjvej i
fremtiden i stigende grad kommer til at fungere som ringvej om-
kring Middelfart By. Derfor er det vigtigt løbende at vurdere, om
trafikmængden på Hyllehøjvej giver anledning til støjgener i lokal-
planområdet. Det aktuelle støjniveau inden for lokalplanområdet
kan – korrigeret for afstand og terræn – beregnes til 55 dB(A) i en
afstand af 16 meter fra Hyllehøjvejs vejmidte. På samme vis kan
støjniveauet i 2010 beregnes til 55 dB(A) i en afstand af 18 meter
fra vejmidten forudsat, at beregningen er foretaget på grundlag af
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det forhåndenværende talmateriale. De beregnede 55 dB(A)-støj-
grænser ses på kortbilag 2.

På baggrund af beregningerne vurderes det, at den vejledende
støjgrænse for anvendelse til undervisningsformål på 55 dB(A)
ikke kan overholdes på alle opholdsarealer inden for lokalplanom-
rådet, selvom der i forbindelse med beregningerne ikke er taget
højde for den støjdæmpende virkning som dele af den eksiste-
rende bebyggelse har. Der er imidlertid tale om allerede eksiste-
rende opholdsarealer som er belastede med støj fra Assensvej –
planlagte nye opholdsarealer ligger altså uden for den støj-
belastede zone. Ved opførelse af nybyggeri inden for den støj-
belastede zone skal det sikres, at det indendørs støjniveau ikke
overstiger 35 dB(A).

Det vurderes, at trafikstøj fra Hyllehøjvej ikke på nuværende tids-
punkt giver anledning til gener inden for lokalplanområdet.

Spildevand
Området kloakeres således, at spildevandet afledes til det centrale
rensningsanlæg i Staurby Skov i henhold til kommunens Spilde-
vandsplan 1999-2003.

Varmeforsyning
Ifølge Middelfart Kommunes Varmeplan skal lokalplanområdet for-
synes med naturgas. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at
ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er etableret varmefor-
syning med naturgas.

Forurening
Middelfart Kommune er ikke bekendt med, at der findes forurenet
jord i området.

TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING

Matr. nr. 5e er omfattet af landbrugsligt. Realisering af lokalplanen
for så vidt angår nævnte ejendom kræver tilladelse fra Direktoratet
for FødevareErhverv til at ophæve landbrugspligten inden for lo-
kalplanområdet.
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Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 28.13

Området ved Hyllehøjskolen

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 om plan-
lægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område:

§ 1. Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål

• at give mulighed for at gennemføre en renovering, moderni-
sering og udvidelse af Hyllehøjskolens lokalefaciliteter,

• at give mulighed for udvidelse af udendørs faciliteter, blandt
andet sports- og parkeringsfaciliteter.

• at sikre, at nybyggeri med hensyn til placering, udformning
og udseende harmonerer med den eksisterende bebyggelse
i og omkring området, men dog med mulighed for at give nye
bygninger et moderne formsprog.

• at sikre, at ubebygget areal inden for området kan indrettes
til udendørs aktiviteter for skolens og institutionernes brugere
eller beplantes.

• at sikre, at der kan etableres ny vejadgang fra Hyllehøjvej.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus

1.
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 af 30. august 2001
og omfatter følgende matr. numre af

Kauslunde By, Kauslunde:
5l, 5m, 5n, og del af 5e, samt et umatrikuleret vejareal ved 5m

samt alle parceller, der efter den 30. august 2001 udstykkes inden
for området.

2.
Med bekendtgørelsen af den vedtagne lokalplan overføres områ-
det fra landzone til byzone.
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§ 3. Områdets anvendelse

1.
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål, f.eks.
skole, skolefritidsordning, idrætsfaciliteter og andre former for insti-
tutioner.

§ 4. Veje, stier og parkering

1.
Vejadgang til området skal ske fra Hyllehøjvej, Assensvej og Kirke-
gyden, som vist i princippet på kortbilag 2.

2.
Ved opførelse af ny bebyggelse samt anlæg af nye udendørs faci-
liteter, f.eks. sportplads og parkeringsplads, skal der etableres
stiforbindelse mellem eksisterende og nye funktioner i området.
Stien skal anlægges med en bredde på minimum 1,80 meter og
udføres med flisebelægning, asfalt eller lignende. Der skal etable-
res belysning langs stien.

3.
Ved opførelse af ny bebyggelse samt tilbygninger til eksisterende
bebyggelse i området skal der udlægges tilstrækkelige parkerings-
arealer til, at personale, brugere og besøgende har mulighed for at
parkere biler, cykler mv.

4.
Inden for området udlægges areal til et fælles parkeringsareal, se
kortbilag 2. Parkeringspladsen skal fremtræde med et »grønt«
helhedspræg ved etablering af solitære træer samt afskærmende
beplantning.

§ 5. Tekniske anlæg

1.
Alle forsyningsledninger inden for området skal fremføres under
terræn.

2.
Ny bebyggelse skal tilsluttes det kollektive naturgasnet.

3.
Spildevand fra området skal tilsluttes det offentlige kloaknet.

4.
Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske an-
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læg til områdets forsyning, f.eks. transformerstation, fællesanten-
ne og lignende, såfremt disse placeres og udformes under hen-
syntagen til omgivelserne.

5.
Der må inden for lokalplanområdet ikke opsættes udendørs anten-
ner, paraboler o. lign. i en højde, der overstiger den maksimale
bygningshøjde på 10 meter. Desuden må paraboler ikke være
synlige fra veje og stier udenfor området.

6.
Inden for området kan der etableres en antennemast (radio) med
en højde på maksimum 40 meter. Antennemasten skal placeres
under hensyntagen til eksisterende bebyggelse samt udendørs
anlæg og faciliteter i området.

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering

1.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som hel-
hed.

2.
Bebyggelsen må højst opføres med 2 etager, og ingen del af en
bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 10 meter
over terræn, målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

3.
Nye bygninger samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse skal
opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.

4.
Langs Assensvej er i medfør af vejlovgivningen pålagt byggelinie i
en afstand på 12,5 m fra vejmidte.

§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden

1.
Ændring af eksisterende bygningers fremtræden skal ske under
hensyntagen til det oprindelige materialevalg og til bygningens op-
rindelige arkitektur, herunder udformning af vinduer, kviste, byg-
ningsdetajler mv.

2.
Ny bebyggelse samt tilbygninger skal tilpasses de øvrige bygnin-
ger i området, så der arkitektonisk og materialemæssigt opnås en
god helhedsvirkning inden for hele det offentlige område. Ny be-
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byggelse samt om- og tilbygninger kan dog gives et nutidigt form-
sprog, såfremt det harmonerer med den tilstødende bebyggelse.
Bebyggelse inden for området skal opføres i materialer af høj kva-
litet.

3.
Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter skal bebyggelse frem-
træde med facader af røde teglsten, som fremstår med blank mur.
Der kan endvidere indpasses glaspartier med transparent glas i fa-
caden, og op til 25 % af facaden kan fremstå som pudsede eller
vandskurede murfelter, eller beklædes med træ (cedertræ, teak,
mahogni og lærketræ) eller »lette« typer pladebeklædning.

Tage skal udformes som symmetriske eller asymmetriske sadel-
tage med en taghældning på mellem 30 og 45 grader, dog kan
tage på sammenbygninger eller »knopskydninger« udformes med
ensidig taghældning. Mindre tagpartier kan endvidere udføres med
en taghældning på op til 5 grader. Til tagdækning skal anvendes
vingetegl, eternit eller tagpap. Mindre tagpartier kan udføres i glas
eller dækkes med zink eller kobber.

§ 8. Ubebyggede arealer

1.
Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til adgangsvej, stier og
parkering, skal indrettes som sportsplads, som opholdsarealer
med relation til aktiviteterne i området eller med beplantning. Ube-
byggede arealer kan endvidere henligge som »naturområder« til
rekreativt- eller studiemæssigt brug.

2.
Opholdsarealer skal indrettes med et »grønt« helhedspræg. An-
læg af boldbaner og andre aktivitetsanlæg skal holdes mindst 5
meter fra skel og sti.

3.
Ny beplantning inden for lokalplanområdet skal placeres under
hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i området samt
nabobebyggelse.

§ 9. Trafikstøj

Ved nybyggeri inden for lokalplanområdet, skal udendørs opholds-
arealer anlægges så støjniveauet fra trafik ikke overstiger de til en-
hver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen,
p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984. Tilsvarende må det in-
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dendørs støjniveau fra trafikken i ny bebyggelse ikke overstige 35
dB(A).

2.
Arealer langs Assensvej bør så vidt muligt ikke anvendes til op-
holdsarealer.

§ 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse.

1.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret varme-
forsyning i henhold til Middelfart Kommunes Varmeplan og før der
er etableret det nødvendige antal parkeringspladser, jævnfør § 4
og 5.

§11. Lokalplanens retsvirkninger

1.
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Plan-
lovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg
med videre, der er indeholdt i planen.

2.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere
væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af
en ny lokalplan.

3.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

4.
Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de al-
mindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgiv-
ningen.
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Vedtagelsespåtegning

Endeligt vedtaget af Middelfart Byråd den 4. februar 2002

Steen Dahlstrøm
Borgmester / Birthe Papsø

          Teknisk direktør

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligggjort d. 20. februar
2002.
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Middelfart Kommune
Lokalplan Nr. 28.13
Området ved Hyllehøjskolen

KORTBILAG 1: MATRIKELKORT
MÅL: 1:3.000

Dato: 30. august 2001
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Middelfart Kommune
Lokalplan Nr. 28.13
Området ved Hyllehøjskolen

KORTBILAG 1: MATRIKELKORT
MÅL: 1:3.000

Dato: 30. august 2001
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