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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 28.08 
Transformerstation i Skrillinge 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtg@rel- 

se nr. 391 af 22.7.1987) fastsattes herved ferl- 
gende bestemmelser for det i 5 2 navnte omrAde. 

5 1. Lokalplanens for&l 

Lokalplanen har til form51 at give mulighed for 

at opflare en 60 KV transformerstation og fast- 

lagge bestemmelser for administration af bygge- 
og anlagsarbejder i omrsdet. 

S; 2. Lokalplanens omrAde og zonestatus 

1. 
Lokalplanen afgranses som vist ps vedhaftede 

kort af 28.7.1987 og omfatter en de1 af matr. 

nr. 4a af Skrillinge by, Kauslunde, samt par- 
teller der efter den 1.6.1987 udstykkes i om- 
rsdet. 

2. 
Lokalplanens omrade ligger i byzone. 

§ 3. OmrAdets anvendelse 
OmrAdet udlaegges til offentlige form&l i form af 
transformerstation og andre tekniske anlag 

o.lign. som efter byrsdets skern kan indpasses p$ 

arealet. 
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§ 4. Bebyggelsens omfang oq placering m.v. 

I . 

Indenfor omridet kan opferres transformere og 

tilharende anlag med en harjde ps op til 8,s m. 
Byrddet kan dog tillade at dele af masteanlaeg 
gives en h8jde pa indtil 12 m, hvis szrlige hen- 
syn til funktion og indretning g@r det rimeligt. 

Der kan desuden opflzrres en-etages bygninger til 

msleapparater, redskaber, tavlesal, toilet 

o.lign. forms1 som er nerdvendige for anlaeggets 

drift og vedligeholdelse. 

Bygningernes h0jde md ikke overstige 6 m. 

2. 

Bebyggelsesprocenten mb ikke overstige 10. 

3. 

Til udvendige bygningssider md ikke anvendes ma- 

terialer som efter byrzdets sksn virker skaemmen- 
de. 

5 5. Vej- og stiforhold 

1. 
Vejadgang til omridet skal etableres fra KAls- 

bjergvej. 
Tilksrselsarealerne ps ejendommen skal anlaegges 
sgledes at vejadgangen kan aendres til Vandvarks- 
vejs forlangelse, n&z denne er etableret. 

2. 

Langs omridets nordlige begransning udlaegges a- 
real til en 7 m bred sti med beliggenhed som 
vist ps kortbilaget. 
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§ 6. Ubebyggede arealer 
OmrAdets ubebyggede arealer skal anlagges med 

belzgning eller beplantning og viere vel vedlige- 

holdt. 

Langs omrsdets granser skal etableres mindst 5 m 

brede beplantningsbaelter efter byrsdets godken- 
delse. 

I henhold til komxnuneplanlovens 527 vedtages for- 

anst&ende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrad, den 21.12.1987. 

p.b.v. 

Steen DahlstrBm 
borgmester 

I Ole Larsen 
stadsingenim 

Arkitekt Sven Allan Jensens tegnestue, KGbenhavn. 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund oq indhold 
Lokalplanen er udarbejdet i anledning af at 
Middelfart kommunale Forsyningsvirksomheder 
(M.K.F.) onsker at opfPrre en 60 KV transformer- 
station ved Skrillinge. 

Der er tale om et anlzg med to transformere med 

tilslutning til den eksisterende herjspaen- 

dingsledning syd om Skrillinge. 

Desuden bygges der et &n-etages apparathus. 
Den nordlige de1 af ejendommen reserveres til 
eventuelle senere udvidelser eller andre offent- 
lige anlaeg, som kan indpasses pz arealet. 

Der udlaegges endvidere area1 til en sti, som 
tilsluttes skolesti-systemet ved Storebaltsvaen- 

get 09 Lillebaeltsvanget. 
Vejadgangen etableres i farrste omgang fra Ksls- 

bjergvej, men pg laengere sigt, r& Vandvarksvej 
er forlanget mod syd fra Assensvej-krydset, kan 
indksrslen om fornsdent omlagges til Vandvaerks- 

vej . 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

Lokalplanen er omfattet af og i overensstemmel- 

se med kommuneplantillaeg nr. 2, som er indsat 
bag i hmftet. 



Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byr?idets endelige vedtagelse og offentlig- 
gsrelse af lokalplanen rn& ejendomme, der er om- 
fattet af planen ifralge kommuneplanlovens 5 31 

kun udstykkes, bebygges eller i 0vrigt anvendes 
i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen- 

dom kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen med- 

fsrer heller ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlag med videre, der er indeholdt i pla- 
nen. 
Byrsdet kan meddele dispensation til mindre vae- 

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 

under forudsatning af, at det ikke aendrer den 

sarlige karakter af det omrsde, der s0ges skabt 

ved lokalplanen. 
Mere vasentlige afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemf0res ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsser- 

vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 

fortraenges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, n& 
det vi1 vaere af vaesentlig betydning for virke- 
ligg0relsen af planen. 
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Middelfart kommune 

KOMMUNEPLANTILLBG NR. 2 

Transformerstation ved Skrillinge 

2 
Tillaegget omfatter et area1 p& ca. 6.000 m , som udlagges til en 

ny transformerstation. 

OmrAdet ligger i byzone. 

Ved lokalplanlagning og administration af byggesager i det p$i 

kortet viste omr&de D27 skal ferlgende anvendelses- og bebyggel- 

sesmassige begransninger overholdes: 

1. 

Anvendelsen skal fastlagges til offentlige forms1 i form af 
transformerstation og andre anlag, som efter byrddets sksn kan 
indpasses i omrsdet. 

2. 

Bebyggelsesprocenten rni ikke overstige 10. 

3. 

Bebyggelsen md kun opfores med 6n etage, og den totale hrajde af 
bebyggelse og anlsg m8 ikke overstige 8,5 m. 

Sarlige masteanlaeg kan dog tillades i en h@jde pa op til 12 m. 

Ssledes vedtaget af Middelfart byr;d, den 7.9.1987. 

Steen Dahlstrom 
borgmester 

/ Ole Larsen 
stadsingenior 




