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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 22.03 

Middelfart lystbzdehavn 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 

26. juni 1975) fastsaettes herved ffllgende bestem- 

melser for det i 5 2 navnte omrbde. 

5 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til forms1 

at fastlagge rammer for fardigggrelse af havnen, - 
for sdvidt angAr anlaeg langs kysten, 

at sikre en stiforbindelse mellem havnen og Vestre - 
Hougvej, 
at fastlzgge bebyggelsesregulerende bestemmelser, - 
som sikrer at husene langs kysten f&z et ensartet 

prw I og i 4vrigt 

at danne grundlag for administration af bygge- og - 
anlzgsarbejder i omrZidet. 

5 2. Lokalplanens omrdde 

Lokalplanen afgraenses som vist p$ vedhaftede kort- 
bilag af 24.3.1980 og omfatter matr.nr. 14= af 

Skrillinge by, Kauslunde sogn og matr.nr. 28g og 

dele af 6m, 28" og 85 af Middelfart k@bstads mark- 

jorder samt parceller, der efter den 1.10.1980 ud- 

stykkes fra ejendommene. 

§ 3. Omrgdets anvendelse 

OmrZdet udlaegges til f@lgende offentlige formbl: 
LystbAdehavn, parkerings- og vinteropbevaringsplad- 

ser, offentligt opholdsareal, park og lignende re- 

kreative omrzder. 
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Inden for omrzdet kan opfares bebyggelse som har 

tilknytning til havnen, f.eks. kontor, toilet, 

kiosk, klubhuse, restaurant, mindre vzrksteder, 

udsalgssteder og redskabsbygninger. 

5 4. Havneanlaggets og bebyggelsens omfang oq pla- 
cering 

1. 

Kysten reguleres ved opfyldning til en linie belig- 

gende i princippet som vist p$ kortbilaget. 
Der kan endvidere foretages opfyldning af arealer- 
ne langs kysten og det offentlige vandl@b Russel- 

back til maksimalt kote 3,0. 

2. 

Langs den regulerede kystlinie kan etableres moler, 

tilrigningsbroer og ophalingsramper for joller, 

trailerbide og lignende mindre fartgjer. 

3. 
Bebyggelsen i omrsdet mb kun opf0res med Qn etage, 

og den totale bygningsh@jde mb ikke overstige 

8,s m. 

4. 
For arealerne mellem vej A-B-C og kysten gaelder 
specielt falgende: 
a) Der mS kun bygges indenfor de pb kortbilaget i 

princippet viste byggefelter nr. I, II, III, 

IV og v. 

b) I byggefelterne nr. I, II og III skal bygninger- 

ne opfdres over det i princippet viste modul- 

system, og tagene skal vaere symmetriske sadel- 
tage med 30-3S" haldning og rygning parallel 
med modullinierne. 

c) I byggefelterne IV og V skal bygningerne have 

flade tage. 
d) Til udvendige bygningssider, plankevzrker og 

lignende skal anvendes imprzzgneret tra (brzd- 

der) og til tagene sorte tagplader eller tjaeret 

tagpap. 
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$4 5. Veje og stier 

Der udlagges area1 til veje og stier med beliggen- 

hed i princippet som vist pb kortbilaget, herunder 

en gennemggende stiforbindelse fra Vestre Hougvej 

til havnemolen. 

$4 6. Ubebyqqede arealer 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befaestel- 

se eller lignende gives et ordentligt udseende, 

ligesom en passende orden ved opbevaring af b&de, 

redskaber, materialer og trailere m.v. skal over- 

holdes. 

§ 7. Tilladelser fra andre myndigheder 

Uanset foranstsende bestemmelser mh der ikke fore- 

tages andringer af kyststrzkningen, f0r der er 

meddelt tilladelse fra ministeriet for offentlige 

arbejder. 

5 8. Ophavelse af byplanvedtagt 

Den under 13.3.1969 af boligministeriet godkendte 

byplanvedtzgt nr. 1 og det under 3.2.1978 af mil- 
j0ministeriet godkendte till;eg nr. 2 til byplanved- 
tagten ophaves inden for lokalplanens omrdde. 

I henhold til kommuneplanlovens 5 27 vedtages for- 

anst&ende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrbd, den 22.10.1980 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. S0rensen 

stadsingeni0r 



BILAG 

Lokalplanens indhold 

Hoveddisponeringen af omrsdet g&r ud pb, at et bael- 

te langs kysten forbeholdes til klubvirksomhed, 

restaurant, udsalgssteder, opholdsarealer og lig- 

nende publikumsorienterede aktiviteter, mens vaxk- 
steder, bzdforretninger, vinteropbevaring af bdde, 

parkering m.v. henvises til bagarealerne. 
De to omrdder adskilles af en tilk0rselsvej, som 
fra @stre Hougvej f@rer frem til molen og videre 

mod nordvest parallelt med kysten. 
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Byggeriet langs kysten skal opf0res efter den 

gamle tradition for havnebebyggelse, som g&r ud pd 

at husene skal vaere gavlhuse (bryggebebyggelse) med 

visse faellestrzk med hensyn til taghaldning, h0jde 

og materialer. 

I lokalplanen er fastlagt tre ca. 20 m dybe bygge- 

felter, som er opdelt efter et 6 m modulsystem. 

Det er tanken, at klubber og forretningsdrivende 

kan leje Bt eller flere moduler og bygge indenfor 
visse rammer, som sikrer, at havnefronten f3r en 

passende helhedsvirkning til trods for, at der er 

tale om individuelle bygherrer og bygninger til 
forskellige form&l. 

Det forlanges normalt, at der bygges helt ud i fa- 

cadelinien mod vandet, hvorimod det er frit, om man 
vi1 bygge helt ud til bagskellet eller reservere 
area1 til gdrdsplads eller senere udvidelser. 

I Bvrigt suppleres der med naermere bestemmelser for 
byggeri m.v. i forbindelse med indgBelse af lejekon- 
trakter med klubber og virksomheder. 
Ved molen fastlaegges et byggefelt, som kan anvendes 
til en kiosk eller lignende og et felt omkring hav- 

nekontoret. 

For eventuel bebyggelse i baglandet fastlagges ikke 

saerlige bestemmelser for placeringen. 
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"Grundene" til de enkelte byggefeltsmoduler g&z ud 

til stien p2 kystsiden, sA der fremkommer et privat 

opholdsareal foran husene. Ps landsiden gbr grunde- 

ne ind til tilktirselsvejen, sb klubberne ogsd kan 

disponere over et area1 til parkering, gdrdsplads 

eller lignende. 

Ved fordeling af grunde tilstraebes det, at jolle-, 

kajak- og roklubberne placeres naermest det Zibne 

vand, d.v.s. pb det nordvestligste byggefelt, og at 

cafeteria, butik og lignende placeres i feltet nar- 
mest molen. 
Omrgdet ved molen vi1 blive havnens tyngdepunkt, og 

det taenkes indrettet som en havneplads med kiosk, 

udendqrs servering fra cafeteriet, anl0bsmole, of- 

fentlig ophalingsrampe og lignende aktiviteter, som 
giver liv i et havnemilj0. 
Kyststien, som adskiller klubbernes "grunde" fra det 

mere offentlige kystareal f@res igennem til Vestre 

Hougvej, nord om de eksisterende beboelseshuse for 

enden af denne. 

Langs selve kysten nedenfor husene kan man fzrdes 

over de private strandarealer efter bestemmelserne 
i naturfredningsloven. 

Lokalplanens forhold til anden planlagninq 

Omrddet er omfattet af de midlertidige rammer for 

lokalplanlagningen (5 IS-rammerne), som udlaegger 
arealerne langs Russelbaek til offentlige form&l, 

sdsom lystbsdehavn og gr0nt omrzde. 
Det betyder, at byrhdet kan vedtage lokalplanen 
endeligt uden godkendelse af andre myndigheder. 
For selve havneomrsdet og vinteropbevaringsarealet 

fore12 tidligere en byplanvedtzgt med tillag. 

Disse er ophavet inden for omrddet og erstattet af 

lokalplanen. 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrddets endelfge vedtagelse og offentlig- 

g#relse af lokalplanen, mb ejendomme, der er omfat- 

tet af planen if@lge kommuneplanlovens Q 31 kun ud- 

stykkes, bebygges eller i Wrigt anvendes i over- 

ensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 

kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medf@rer hel- 
ler ikke i sig selv krav om etablering af de anlceg 

med videre, der er indeholdt i planen. 
Byrsdet kan meddele dispensation til mindre vaesent- 

lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsmtning af, at det ikke aendrer den ssrlige ka- 

rakter af det omrbde, der s@ges skabt ved lokalplan- 
en. 

Mere vasentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemf@res ved tilvejebringelse af en ny lokal- 

plan. 

Den 6.10.1980 

Sven Allan Jensens tegnestue, Kgbenhavn 






