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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen omfatter et cirka 9,5 ha stat-t omrade mellem Koesmose- 
vej og banen i Kauslunde. Mod vest grzanser omradet op til Kauslunde 
by med dens blanding af boliger, butikker og enkelte mindre erhvervs- 
virksomheder. Mod est gwnser omradet op til landbrugsarealer. Om- 
radet ligger i landzone. 

Lokalplanen er udarbejdet, fordi tridfabrikken i omradet ensker at op- 
fere nye produktonshaller i stedet for to zeldre bygninger, der braekkes 
ned. Virksomheden producerer i dag 8.000 tons t&d om &ret, men for- 
venter at producere 14.000 tons om 5 Br og 21 .OOO tons om 10 ar. Det 
er tanken, at al produktion efterhanden skal flyttes til nye hailer langs 
banen, mens de eksisterende bygninger skal bruges til administration 
og udvikling. 

Byradet vil gerne imsdekomme virksomhedens ensker og har derfor 
udarbejdet denne lokalplan. Udover tradfabrikkens areal omfatter lo- 
kalplanen ogsa et stnrrre omrade est for tradfabrikken med blandt an- 
det en halv snes boliger og en betonvirksomhed. LokalplanomrAdet 
svarer dermed til det omrade, der i kommuneplanen er udlagt til er- 
hvew ved Koesmosevej. 

Form&let er at give mulighed for erhvervsudvikling ogsA pa lidt laenge- 
re sigt og samtidig regulere forholdene omkring boligerne. Der er tidli- 

Den nuvawende areal- gere udstykket yderligere 7 byggegrunde syd for de eksisterende boli- 

anvendelse i og om- ger, men omrZidet er belastet af stej og vibrationer fra jernbanen, og 
kring loka/planomr&det byradet nrnsker derfor ikke nye boiiger i omradet. 



LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanen fastlzgger, at omradet kun ma anvendes til erhvervsfor- 
m&l som industri, vaxksteder, lager og transportvirksomhed samt dertil 
hsrende administration. Der ma kun opfsres eller indrettes selvstaxrdig 
kontorvirksomhed eller anden virksomhed, som er fslsom over for stsj 
og vibrationer fra jernbanen, hvis stsjgraenserne kan overholdes. 

Der ma ikke opfsres eller indrettes nye boliger i omradet, men de eksi- 
sterende boliger kan blive liggende og kan ogsA ombygges og udvides. 

Virksomhederne skal sikre, at naboejendomme i og omkring lokalplan- 
omradet ikke bliver generet af stej, luftforurening og lugt. Det kan f.eks. 
ske ved, at der er skaermende bygninger mellem arealer med stsjende 
aktiviteter og boligerne, eller ved at stsjende anlaeg indkapsles i byg- 
ninger. 

Trafik til og fra omradet skal primaert forega ad Koesmosevej. Herfra 
kan der anlaegges stikveje ind i omradet efterhanden som der matte 
opsta behov herfor. 

Ny bygningerne skal placeres mindst 5 meter fra skel, mod banen dog 
kun 25 meter. Form&let er at sikre en gben, grsn karakter i lokalplan- 
omr&det i overensstemmelse med karakteren i det tilgraensende byom- 
r&de. 

Bebyggelsen rnA vawe i hnrjst 2 etager og ikke hejere end 10 meter. 
Bebyggelsen skal samtidig overholde bygningsreglementets regler om 
hsjde i forhold til naboskel og vej. Ved lokalplanens ikrafttraeden gael- 
der, at hnrjden i forhold til modstaende vejside ikke ma overstige 0,4 x 
afstanden og i forhold til naboske13 meter + 0,5 x afstanden. Bebyggel- 
sesprocenten for den enkelte ejendom rn& ikke overstige 40. 

Hegn i skel skal were levende hegn for bedst muligt at tilpasse sig det 
omgivende landskab. Hvis der er behov for yderligere afskaermning af 
f.eks. oplag eller behov for tyverisikring, kan det levende hegn supple- 
res med et fast hegn eller tr&dhegn ind mod egen grund. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

Lokalplanomr&det svarer til rammeomrsde E60 i Kommuneplan 1993- 
2002. I fnrlge rammebestemmelserne kan omrAdet anvendes til industri- 
lager-, handels- og vaerkstedsvirksomhed samt liberale erhverv. Der 
kan bygges i l-2 etager og med en hejde pa max. 10 meter. Bebyggel- 
sesprocenten ma hsjst vaxe 40 for omr&det som helhed. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLEGNING 

Kystbeskyttelse 
Lokalplanomradet ligger inden for kystnaxhedszonen. Det betyder, at 
der kun ma inddrages nye arealer i byzone, hvis der er en saxlig plan- 
IBgningsmaxsig eller funktionel begrundelse for placeringen. Hvis ny 
bebyggelse og anleg vil pavirke kysten visuelt, skal der geres rede for 
pavirkningen, og hvis bebyggelsen afviger vzsentligt i hsjde og om- 
fang fra den eksisterende bebyggelse i omr&det, skal der gives en be- 
grundelse herfor. 

Lokalplanomradet ligger i umiddelbar tilknytning til Kauslunde by. Med 
lokalplanen er der Bbnet mulighed for, at der kan ske en modernise- 
ring og udbygning af erhvervsvirksomhederne i omradet, blandt andet 
med det formal at sikre et antal lokale arbejdspladser. 

Det er byrAdets vurdering, at byggeriet ikke vil pivirke kysten visuelt. 
Der ligger allerede flere store erhvervsbygninger i omradet, og det nye 
byggeri vil ikke i hsjde og omfang adskille sig vaesentligt fra det eksi- 
sterende. 

Stnrj fra erhvervsvirksomhederne 
Virksomhederne i omr&det skal overholde stejgraenserne i Miljsstyrel- 
sens til enhver tid gaeldende vejledning. Ved lokalplanens ikrafttraeden 
gaelder, at stsjniveauet i skel mod boligerne vest for IokalplanomrAdet 
ikke rn& va3re hlajere end 45 dB(A) om dagen, 40 dB(A) om aftenen og 
35 dB(A) om natten og p& helligdage. lnternt i IokalplanomrAdet er 
grasnserne 55 dB(A) om dagen, 45 dB(A) om aftenen og 40 dB(A) om 
natten og p& helligdage. 

De eksisterende virksomheder i lokalplanomr&det har ikke hidtil givet 
anledning til st0jproblemer i forhold til de omkringliggende boliger. 
Med lokalplanen &bnes mulighed for, at trsdfabrikken kan udvide pro- 
duktionen, og at der kan ske en yderligere erhvervsudvikling i omr& 
det. 

Da omradet aktuelt best& af en blanding af boliger og erhverv, er det 
ikke muligt at sikre de anbefalede afstande mellem virksomheder og 
stsjfslsomme anvendelser. Det kan det-for vaere nsdvendigt at stille 
krav ud over det normale for ogsa fremover at undgi naboproblemer. 
Det kan were sawlige krav til bebyggelsens udformning og placering, 
krav om ekstra afskaermning omkring stsjende aktiviteter eller lignen- 
de. Disse forhold kan ikke beskrives i lokalplanen, men rni behandles 
konkret i hvert enkelt titfaelde. 

Lokalplanen fastlsegger derfor at, virksomheder og aktiviteter, der kan 
give anledning til stej, luftforurening og lugt, kun rni placeres i omr& 



det, safremt udformning, placering, afskaermning eller lignende sikrer, 
at graensevaxdierne i Miljsstyrelsens til enhver tid gasldende vejled- 
ning om ekstern stsj fra virksomheder er overholdt i forhold til naboe- 
jendomme i og uden for lokalplanomradet. Ny bebyggelse rnA ikke 
tages i brug, fsr det ved IydmAling og/ eller beregning er sandsynlig- 
gjort, at stprjniveauet ikke overstiger de naevnte krav. 

SWj fra jernbanen 
Omradet er belastet af stej og vibrationer fra jernbanen. Der ma derfor 
ikke opfsres eller indrettes boliger i omradet. Hvis der opfnrres eller 
indrettes selvstzendig kontorvirksomhed eller anden liberal erhvervs- 
virksomhed vil det were nsdvendigt, at stille saxlige krav til bebyggel- 
sens udformning og placering for at sikre, at stsjniveauet fra banen 
ikke overstiger 65 dB(A) ved virksomheden. Det kan f.eks. ske ved, at 
vinduer orienteres vaek fra jernbanen, ved at facade og vinduer ud- 
fares med en god stsjdaempning eller ved, at der er skaermende byg- 
ninger mellem banen og virksomheden. Disse forhold ma behandles 
konkret i hvert enkelt tilfaelde. 

Lokalplanen fastlaegger detfor at, der kun rnG opfsres eller indrettes 
selvstsendig kontorvirksomhed eller anden virksomhed, som er fslsom 
over-for starj og vibrationer fra jernbanen, .sAfremt graensevaerdierne i 
Miljrastyrelsens til enhver tid gaeldende vejledning om stej og vibratio- 
ner fra jernbanen er overholdt. Ny bebyggelse mSi ikke tages i brug, 
fsr det ved lydm&ling og/eller beregning er sandsynliggjort, at stsjbe- 
lastningen fra jernbanen ikke overstiger de naevnte krav. 

Trafik 
Kprrsel til og fra omrgdet er primwt regnet at skulle ske fra Koesmo- 
sevej. Vejen vil om nsdvendigt blive udbygget til at klare den tunge 
trafik. Hvis udviklingen i omradet skulle medfere en vaesentlig forsgel- 
se af trafikken til IokalplanomrAdet, kan der etableres vejadgang fra 
Heimdalsvej langs jernbanearealet. 

Varmeforsyning 
I fslge Middelfart Kommunes varmeplan skal den vestlige del af lokal- 
planomr&det forsynes med naturgas. Lokalplanen indeholder bestem- 
melse om, at ny bebyggelse ikke rn& tages i brug, fnrr der er etableret 
varmeforsyning i henhold til Middelfart Kommunes varmeplan. 

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

Hvis der under bygge- og anlaegsarbejder konstateres et depot eller 
en forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til Lov om 
Affaldsdepoter 5 20. Forpligtelsen hertil p&hviler b&de ejendommens 
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ejer og den, der er ansvarlig for det pagaeldende arbejde. Kommunen 
skal herefter underrettes. 

Grundvandsbeskyttelse 
En del af lokalplanomradet ligger inden for et omrade, der af Fyns Amt 
er udpeget som serligt sarbart drikkevandsomrade. I disse omrader 
ma der ikke placeres virksomheder, der oplagrer, anvender eller frem- 
stiller olie- og kemikalieprodukter. 

Lokalplanen fastlaegger, at der ikke ma udeves virksomhed, der kan 
give anledning til risiko for grundvandsforurening. 

ZONESTATUS 

Omradet ligger i landzone. Med lokalplanens vedtagelse og offentlige 
bekendtgerrelse vil omradet blive overfart til byzone. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Lokalplanen krwer ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myn- 
digheder. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 35.04 

ErhvervsomrAde ved Heimdalsvej/Koesmosevej i 
Kauslunde 

I henhold til planloven (lovbekendtgsrelse nr. 746 af 16.8.1994) fast- 
s=ttes herved fralgende bestemmelser for det i 5 2 naevnte omrade 

5 1. Lokalplanens form31 

Lokalplanen har til form&l: 

l at give mulighed for en fortsat erhvervsudvikling i Kauslunde, 

. at forebygge miljprmaessige konflikter internt i omradet og overfor 
naboomr&derne, 

l at forhindre en yderligere boligudbygning i erhvewsomrAdet, 

l at overfprre arealet til byzone 

5 2. Lokalplanens omr5de og zonestatus 

1. 
Lokalplanen afgraxrses som vist pA kortbilag 1 af 26. 2. 1996 og om- 
fatter matr. nr. 5, 5 t bh, 5bf, 5ak, 5s’ og 8e, Gamborg by, Gamborg ,8k, 
8W, 8=, 8ba, 8bb, 8bc, 8M, 8be, 8bg, 8b”, 8bi, 8bk, 8b’, 8b”‘, 85 85 
8bP og 8bq, Kauslunde by, Kauslunde, samt alle parceller, der efter 
den 9.2.1996 udstykkes i omradet. 

2. 
Med byr&dets offentlige bekendtgnrrelse af den vedtagne lokalplan 
overfsres det i stk. 1 naevnte omrAde fra landzone til byzone. 
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5 3. OmrZidets anvendelse 

1. 
Omradet ma kun anvendes til erhvervsform&l som industri, vzerksteds- 
og handvwkervirksomhed, lager-, transport- og oplagsvirksomhed 
samt dertil hsrende administration. 

2. 
Der ma kun opfsres eller indrettes selvstaendig kontorvirksomhed eller 
anden virksomhed, som er flalsom over for stsj og vibrationer fra jern- 
banen, safremt graensevzardierne i Miljestyrelsens til enhver tid gzel- 
dende vejledning om stsj og vibrationer fra jernbanen er overholdt. 

3. 
Der ma ikke opfsres eller indrettes nye boliger i omradet. Eksisterende 
boliger kan ombygges og udvides. 

4. 
Virksomheder og aktiviteter, der kan give anledning til stej, luftforure- 
ning og lugt, ma kun placeres i omradet, safremt udformning, place- 
ring, afskexmning eller lignende sikrer, at grzsnsevaerdierne i Miljssty- 
relsens til enhver tid gaeldende vejledning om ekstern stej fra virksom- 
heder er overholdt i forhold til naboejendomme i og uden for lokalplan- 
omradet. 

5. 
Der ma normalt ikke placeres virksomheder, der oplagrer, anvender 
eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter inden for lokalplanens om- 
&de. 

Tilladelsesmyndighederne kan kun tillade placering inden for omr&det i 
de ganske saxlige tiffaIde, hvor det pA baggrund af en konkret vurde- 
ring af forureningsrisikoen kan godtgeres, at placering kan finde sted 
uden at tilsides=tte miljsmiessige hensyn. Disse virksomheder bsr, 
hvis det er muligt, ogs& placeres uden for drikkevandsomr&derne. 

0 4. Veje og parkering 

1. 
Trafik til og fra omradet skal primaxt forega ad Koesmosevej. 

2. 
Fra Koesmosevej kan der anlsegges stikveje ind i omradet. Det endeli- 
ge vejudlaeg skal gennemfsres efter vejlovgivningens regler. 



5 5. Tekniske anlaeg 

Alle forsyningsledninger skal fremferes som jordkabler. 

6 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 40 for den enkelte ejendom. 

2. 
Bebyggelsen ma ikke opferes med mere end 2 etager, og den totale 
hsjde rni ikke overstige 10 meter. 

3. 
Der ma ikke bygges naermere vejskel og naboskel end 5 meter undta- 
gen skel mod jernbanen, hvor der kan bygges i en afstand af 2,5 me- 
ter. 

6 7. Bebyggelsens ydre fremtrieden 

1. 
Til udvendige bygningssider og tagflader ma ikke anvendes materia- 
ler, som efter byrAdets skran virker skaemmende. 

2. 
Blanke og reflekterende tagmaterialer ma ikke anvendes. 

3. 
Skiltning og reklamering skal godkendes af byrsdet i hvert enkelt til- 
faelde. Som hovedregel rn& der kun opsaettes et skilt for hver virksom- 
hed. Skiltet kan vaere fritstAende eller ops&tes p6 bygningsfacaden. 

Der ma ikke opsaettes skilte PC% bygningernes tage. 

6 8. Ubebyggede arealer 

1. 
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse eller lignende 
gives et ordentligt udseende og were vel vedligeholdte. 

2. 
Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn. Hegne- 
ne kan suppleres med tr&dhegn eller faste hegn ind mod egen grund. 
Tradhegn og faste hegn ma ikke vzere hnrjere end det levende hegn, 
n&r dette har n&et den onskede hnrjde. 



10 

6 9. Forudszetning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

1. 
Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, fnrr der er etableret varmeforsy- 
ning i henhold til Middelfart Kommunes varmeplan. 

2. 
Ny eller aendret bebyggelse rni ikke tages i brug, farr det ved lydma- 
ling og/eller beregning er sandsynliggjort, at stsjbelastningen fra virk- 
somheden ikke medfsrer et stsjniveau ved ejendommens skel, der 
overstiger Miljerstyrelsens til enhver tid gseldende graensevaerdier for 
eksten stsj fra virksomheder. 

3. 
Ny eller azndret bebyggelse til selvstasndig kontorvirsomhed eller an- 
den liberal virksomhed ma ikke tages i brug, fprr det ved lydmaling og/ 
eller beregning er sandsynliggjort, at stsjbelastningen fra jernbanen 
ikke overstiger Miljsstyrelsens til enhver tid gaAdende graznsevawdier 
for stsj og vibrationer fra jernbaner. 

5 10. Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentligglarelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i farlge planlovens $18 
kun udstykkes, bebygges eller i evrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaette som hidtil. Lokal- 
planen medfsrer ikke i sig selv krav om etablering af de an&g med 
videre, der er indeholdt i planen. 

ByrAdet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere 
vsesentlige aendringer kan kun gennemfsres ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforeneli- 
ge med lokalplanen fortraenges af planen. 

Vedtagelsespategning 

Endeligt vedtaget af Middelfart By&d den 7. oktober 1996. 

Steen Dahlstrsm 
Borgmester I Ole Larsen 

Teknisk direktsr 
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q Eksisterende boliger, 
der kan ombygges og udvides. 
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