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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 35.01 
CF-qWelsesplads i Kauslunde 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. 

juni 1975) fastsmttes herved folgende bestemmelser 

for det i § 2 naevnte omrsde. 

§ 1. Lokalplanens form21 

Lokalplanen har til form&l at give mulighed for at 

indrette en ny Gvelsesplads for Fynske Civilforsvars- 

sektion, og at sikre at genevirkningerne for omgi- 

velserne reduceres mest muligt. 

§ 2. Lokalplanens omrZide og zonestatus 

1. 

Lokalplanen afgraenses som vist pb vedhaftede kort- 

bilag af 17.4.1980 og omfatter dele af matr.nr. 

gaz af Kauslunde by og sogn, samt parceller, der 

efter den 1.4.1980 udstykkes i lokalplanens omrhde. 

2. 
Omrddet skal forblive i landzone. 

5 3. Omrddets anvendelse 

Omrddet udlaegges til offentligt form51 (CF-@velses- 
plads). 

§ 4. Bebyggelse, tivelsesfaciliteter 

Indenfor omr&det kan opfores en-etages bebyggelse 
til undervisning, opbevaring af materialer m.v. 

og indrettes tivelsesfaciliteter med en maksimal 
h@jde pb 5 m. 
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Herudover kan opf8res f@lgende Welsesbygninger 

o.lign. af starre h@jde end n;evnt ovenfor: 

StandardBvelsesbygning (24 etage, max.h@jde 11 m) 

Brand-/redningshus (2 etager, max.h@jde 8 m) 

Brandhus (2 etager, max.h@jde 7 m) 

Tr@velsest&n (max.h@jde 13 m) 

H@jt oliekar (max.h@jde 8 m). 

Q 5. Ubebyggede arealer, afskarmninq 

1. 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befaestel- 

se eller lignende gives et ordentligt udseende, 

ligesom en passende orden ved oplagring af materi- 
aler og lignende skal overholdes. 

Omrddets bebyggelse og Bvelsesinstallationer skal 

afskaermes med et mindst 5 m bredt beplantningsbzl- 

te i princippet som vist pb kortbilaget. 

Q 6. Tilladelser fra andre myndigheder 

Uanset foranstdende bestemmelser ma der ikke fore- 

tages aendringer af de eksisterende lovlige forhold, 

f@r der er meddelt zonetilladelse af Fyns AmtsrQd. 

9.kt. j.nr. P 432/7/13-18 

Foranstsende lokalplan godkendes i medf@r af 5 28, 

stk. 3, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommune- 

planlagning, jfr. 5 6, stk. 1, litra 3, i miljgmi- 

nisteriets bekendtggrelse nr. 343 af 21. juli 1980 

om henlaggelse af opgaver og bef@jelser til plan- 

styrelsen. 

Planstyrelsen, den 6. oktober 1980 

P. D. V. 

J.F. Buch-Larsen 
landinspektgr 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden plan- 

laegning 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at civil- 

forsvarets fynske sektion udflytter @velsespladsen 

fra "Jordemoderlodden" ved Falstersvej i Middel- 

fart. 
Man har i den forbindelse truffet aftale med Mid- 

delfart kommune om leje af et area1 til en ny (dvel- 

sesplads ved Kauslunde. 

Omrddet udg@r ca. 3,5 ha af Wisbecksmindes jorder, 

og det ligger nord for Koesmosevej over for indu- 
strivirksomheden "Dansk Elementfabfik A/S". 

Den vestlige halvdel af arealet anvendes til bebyg- 

gelse og til indretning af forskellige Bvelsesfaci- 

liteter, og det afskaermes med trddhegn og beplant- 

ningsbaelter. Den dstlige halvdel anlagges som en 

let hegnet grzsmark til brug ved uddannelse i ud- 
rykningstjeneste og brandtjeneste. 
Udbygningen af @velsespladsen skal ske etapevis, 
sdledes at man i f#rste omgang fortrinsvis opstil- 

ler bygninger og Bvelsesfaciliteter, som overf@res 

fra "Jordemoderlodden". 

Det drejer sig b1.a. om en gvelsesbygning i 2 eta- 

ger med udnyttet tagetage, et ca. 12 m h#jt tra- 

Bvelsestsrn, en Bn etages undervisningsbygning og 
to traeskure. 
Senere er det tanken, at der skal udvides med b1.a. 

et brandhus (2 etager) et brand- og redningshus 

(2 etager), et ca. 7 m h@jt oliebrandkar og for- 

skellige Bn etages bygninger og lave Bvelsesfaci- 

liteter. 
En principskitse til hvorledes #velsespladsen kan 
indrettes er vist pb side 5, og pd side 6 er illu- 
streret, hvorledes de mest fremtrzdende bygvaerker 

udformes. 
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Omrddet ligger i landzone, og det er ikke omfattet 

af de midlertidige rammer for lokalplanlzgning 

(§ 15-rammerne). 

Lokalplanen er godkendt centralt af planstyrelsen. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byr&dets endelige vedtagelse og offentlig- 
g@relse af lokalplanen mb ejendomme, der er omfat- 
tet af planen if@lge kommuneplanlovens 5 31 kun 

udstykkes, bebygges eller i Gvrigt anvendes i over- 

ensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 

kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen medf#rer 
heller ikke i sig selv krav om etablering af de 
anlaeg med videre, der er indeholdt i planen. 
Byrhdet kan meddele dispensation til mindre vaesent- 

lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsatning af, at det ikke aendrer den saxlige 

karakter af det omrade, der sq>ges skabt ved lo- 

kalplanen. 

Den 13.10.1980 

Sven Allan Jensens tegnestue, KBbenhavn 
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CIVILFORSVARETS SKITSE TIL OVELSESPLADS 

F#rste e-tape: 

1. Standard-9velsesbygning 

2. Tr@velsestc%. 

3. undervisningsbygning 

4. Olieskadevej 

5. Tr&$mmerskur 

6. Trct9mmerskur 

7. Elmaster 

8. Stand for 19fteopgaver 

9. Stand for donkraft-opg. 

10. Krybegange og nedfiringstdrn 

Il. Vej af SF-sten 

12. TrGdhegn 

13. Brandhane 

Senere etaper: 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

L. 

Branddam 

Bdre-forhindringsbane 

Oliebrandkar 

Brandgade med true- 
p Zankewrker 

Brandhy t te 

Vej af SF-sten 

Flugtvejsfacadevazgge 

Brand-/redningshus 

Strblevarmegc?rde 

Brandhus 

H9 j-t oliekar 

Jernbanespor 
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Standar&ueZsesbygning Mc$Z 2:200 




