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LOKALPLAN NR. 140
og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025

Turbinehallen - kontorer o.l. ved Turbinevej
Maj 2015

HVAD ER EN LOKALPLAN ?
En lokalplan er en detaljeret fysisk
ysisk plan, som fastlægger et
områdes anvendelse,
vendelse, bebyggelsens omfang og placering,
veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område.
Ifølge Lov
v om planlægning kan Byrådet altid beslutte at
tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven,
ven, at Byrådet
skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.
For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre
et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt.
Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges
offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i
Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der
afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt.
Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område.
En lokalplan omfatter to hoveddele - først ”Lokalplanbestemmelser” og dernæst en ”Redegørelse”. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte
ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som
ﬁndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for
lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse
gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen.
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I ND L EDNI NG

LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER
Lokalplanområdet er en del af erhvervshavnen i Middelfart og
grænser direkte op til Lillebælt mod nord og øst. Fra området
er der en uspoleret udsigt til den nye Lillebæltsbro. Arealet
nord for lokalplanområdet er en del af søterritoriet, der hører
ind under erhvervshavnens havnegrænse. Arealet er endvidere
omfattet af Lokalplan 23.24 ”Ny traﬁkhavn” og kan iht. planen
opfyldes.
Mod syd grænser området op til ITW’s industribygninger - det
tidligere NKT - og mod vest til erhvervshavnen. Længere mod
øst ligger boligområdet ved Bros Alle og længere mod vest Middelfart bymidte og havnefronten.
Området, der ligger i byzone, udgør et areal på 6.194 m2,
hvoraf 362 m2 er vejareal. Området er opfyldt areal uden terrænmæssige variationer.
Inden for området ligger den bevaringsværdige turbinehal
(kraftcentral). Turbinehallen er en del af NKT’s gamle fabriksanlæg, der blev udbygget på havnen i perioden fra 1898 og frem
til i dag. Umiddelbart vest for området ligger en nyere produk-
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Lokalplanområdets placering på erhvervshavnen i Middelfart.
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tionshal, der med sin form og blå facader skiller sig ud fra den
resterende del af fabriksanlægget, der overvejende fremstår
med røde murede facader samt ﬂade eller buede tagkonstruktioner. Jævnfør de på s. 6-7 viste fotos.

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om
at bygge nyt til brug for kontorerhverv og lignende ”lette” erhvervstyper. Renovering og ombygning af den gamle turbinehal
har været et bærende element i processen.
Formålet med planen er således at muliggøre det ønskede byggeri, men under hensyntagen til de eksisterende bygningsmæssige bevaringsværdier - i og omkring området - og hvor
nybyggeri samtidig tilpasses området ift. struktur og skala
samt placeringen i et maritimt bymiljø.
Konkret skal områdets bebyggelse og ubebyggede arealer udformes med et rustikt helhedspræg der afspejler den tidligere
funktion som industriområde og som samtidig understreger
den unikke beliggenhed ved vandet.
I relation til placering direkte ud til Lillebælt er et andet formål
- i mindre omfang - at muliggøre indpasning af faciliteter til anløb af lystbåde.
Ombygning af Turbinehallen samt etape 1 af nybyggeriet er
realiseret. Lokalplanen skal derfor sikre fremtidige byggerier i
lokalplanområdet.
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Den bevaringsværdige Turbinehal. Den nye Lillebæltsbro ses i baggrunden.
Turbinehallen ligger i tæt tilknytning til det øvrige
fabriksanlæg i det tidligere NKT-område samt erhvervshavnen - herunder produktionshaller af både
ældre og nyere dato.

Turbinehallen

Lokalplanområdet set fra Lillebælt før renoveringen af Turbinehallen.
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Middelfart Kommune

Lokalplan nr. 140
Turbinehallen - Kontorer o.l. ved Turbinevej
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om
planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§ 1. Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at sikre
•

at området kan anvendes til kontorerhverv o.l.,

•

at nye bygninger udformes og placeres i harmonisk sammenhæng med Turbinehallen og det omgivende fabriksanlæg,

•

at ombygning af Turbinehallen sker med respekt for bygningens oprindelige bevaringsværdier,

•

områdets bebyggelse og ubebyggede arealer udformes med
et rustikt helhedspræg der relaterer sig til områdets tidligere funktion som industrielt havneområde, og

•

at der i tilknytning til kajarealerne kan etableres anlæg til
brug for lystbådesejlads, herunder bådhus.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus
1.
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter
følgende matrikelnumre af
Middelfart Markjorder:
Matr. nr. 15t
samt alle parceller, der efter den 1. august 2014 udstykkes
inden for området.
2.
Lokalplanområdet ligger i byzone og delvist på søterritoriet.
Der ændres ikke på zonestatus.
§ 3. Områdets anvendelse
1.
Området skal anvendes til erhvervsformål i form af kontorer
o.l.. Der kan kun indpasses virksomheder inden for miljøklasse
1-4.
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2.
Der kan endvidere i tilknytning til den østlige kajkant etableres
bådebroer o.l. til brug for lystbådesejlads, jf. kortbilag 3 (Illustrationsplan).
Den nordlige kajkant er omfattet af tinglyst deklaration vedrørende driften af erhvervshavnen, se s. 26.
3.
Inden for området kan etableres de nødvendige tekniske anlæg
til områdets forsyning, fx transformerstationer o.l., såfremt anlæggene placeres og afskærmes - fx vha. beplantning - under
hensyn til den visuelle helhed.
§ 4. Udstykning
Ingen bestemmelser.
§ 5. Veje og parkering
1.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Turbinevej, jf. kortbilag 2.
2.
Inden for området skal der udlægges areal til 1 p-plads pr. 50
m2 etageareal. Parkeringsarealer skal etableres på terræn på
egen grund og efter vejlovgivningens regler, i princippet som
vist på kortbilag 2. Udformning og indpasning af p-arealer kan
ske med lave støttemure. Alternativt kan dele af parkeringen
ske på naboejendomme, men kun på grundlag af en tinglyst
servitut.
Der skal endvidere sikres areal til cykelparkering svarende til 1
plads pr. 100 m2 etageareal.
§ 6. Tekniske anlæg
1.
Alle ledningsanlæg o.l. skal fremføres under terræn.
2.
Regnvand skal enten nedsives på egen grund eller der kan søges om udledningstilladelse til Lillebælt.
3.
I forbindelse med nybyggeri kan der opsættes/indpasses anlæg
til vedvarende energi i form af solpaneler o.l. Der skal dog sikres en god harmoni ift. omgivelserne eller bygningen, som anlægget opsættes på, idet eventuelle solpaneler skal integreres
som designelementer i tagﬂaden eller i facaden.
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4.
Øvrige tekniske installationer skal være skjult i bygninger eller
indgå bevidst som arkitektoniske elementer, f.eks. med geometrisk eller skulpturel udformning.
§ 7. Bebyggelsens omfang og placering
1.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80.
2.
Eksisterende bebyggelse - Turbinehallen
Den bevaringsværdige Turbinehal vist på kortbilag 2 må ikke
nedrives og byggearbejder på bygningen - ud over almindelig vedligeholdelse - kan kun ske med tilladelse fra Middelfart
Kommune.
3.
Ny bebyggelse - punkthuse
Ny bebyggelse i form af punkthuse skal placeres inden for byggefelterne vist på kortbilag 2. Bebyggelse kan opføres med det
maksimale etageantal og de maksimale bygningshøjder, der er
angivet på kortbilag 2.
I forhold til højvandssikring og evt. fremtidige havstigninger anbefales en minimums gulvkote for nybyggeri på 2,15
(DVR90).
Den maksimale bygningshøjde på 16,0 meter svarer til højden
af Turbinehallen.
4.
Ny bebyggelse skal opføres som lavenergihuse, jf. bygningsreglementets til enhver tid gældende klassiﬁkationer.
Ved lokalplanens vedtagelse svarende til energiklasse 2015 iht.
BR10.
5.
Uden for byggefelterne kan der etableres mindre bygninger
til affaldshåndtering, cykel/redskabsskur o.l., ligesom der kan
etableres et bådehus på pæle øst for Turbinehallen, som vist i
princippet på kortbilag 3 (Illustrationsplanen).
§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden
1.
Områdets bebyggelse skal mht. disponering, arkitektur og materialevalg udformes, så det fremstår som en harmonisk helhed.
Farvemæssigt skal bebyggelse fremtræde i materialernes naturlige farve, hvid, sort eller jordfarver.
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2.
Eksisterende bebyggelse - Turbinehallen
Alle bygningsændringer på bygninger med høj bevaringsværdi
- ud over almindelig vedligeholdelse - kræver tilladelse fra Middelfart Kommune.
3.
Ny bebyggelse - punkthuse
Den nye bebyggelse - herunder mellembygninger/trappetårne skal mht. disponering, arkitektur og materialevalg udformes, så
det fremstår som en harmonisk helhed.
Bygningsfacader på punkthuse skal fremtræde med base/
stueplan i blank murværk eller i ædeltræ og i øvrigt med beklædning af forpatineret zink. Mindre facade/vinduespartier
kan udføres som fremskudte ”karnapper”. Bygningsfacader kan
endvidere begrønnes.
Tag skal udformes som pyramidetag dækket med forpatineret
zink. Der kan endvidere indpasses ovenlyskonstruktioner udført
i glas med træ- eller metallameller, som samtidig fungerer som
teknikhus.
Vinduer skal placeres og udformes, så de fremtræder velproportionerede ift. bygningskroppen. Vinduesrammer skal udføres
som smalle metal- eller træproﬁler - evt. med malede overﬂader.
4.
Ny bebyggelse - mellembygninger/trappetårne
Bygningsfacader på mellembygninger/trappetårne skal fremtræde i ufarvet glas indsat i stålkonstruktion, så der sikres et
let og transparent udtryk.
Tag skal udformes så det syner ﬂadt og skal fremtræde i glas,
forpatineret letmetal eller tagpap med eller uden indbyggede
solceller.
5.
Øvrige bebyggelser og anlæg
Småbygninger og anlæg uden for byggefelterne skal fremtræde, så de materiale- og farvemæssigt passer til hovedbebyggelsen. Dog skal bebyggelse og konstruktioner på søterritoriet
- bådebroer og bådehus - overvejende fremtræde i overﬂadebehandlet/malet træ.
6.
Der må ikke skiltes på bebyggelsens facader og tage, bortset
fra mindre henvisningsskilte ved indgangspartier o.l..
Endvidere tillades opsat 2 pyloner til fælles skiltning. Pyloner
må gives en maks. højde på 3,0 meter og en maks. bredde på
1,0 meter.
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Reklameskilte, reklameﬂag, bannere o.l. må ikke opsættes.
7.
Bygningsbelysning skal ske som spotbelysning - enten nedfældet i den omgivende belægning eller integreret i tagkonstruktionen.
§ 9. Ubebyggede arealer
1.
Områdets friarealer skal fremtræde med belægning (brosten,
chaussésten, borduresten, beton, granit, stål, jern, natursten
og træ) eller beplantning (græs suppleret med lave buske og/
eller lave opstammede træer).
Områdets forskellige ”funktionszoner” skal markeres med belægningsskift.
2.
Bænke og øvrigt byudstyr skal tilpasses områdets øvrige design
og materialer samt være af høj kvalitet. Belysning af friarealer
skal være i form af pullertlamper eller lamper nedsat i belægning eller påsat byudstyr.
3.
Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer.
§ 10. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
§ 11. Miljøforhold
1.
Det skal sikres, at erhvervsmæssige aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger
de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”.
§ 12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse
1.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
•

der er etableret parkering, jf. § 5.2.
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§ 13. Eksisterende planer
1.
Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af gældende
Lokalplan 23.24 ”Ny traﬁkhavn” vedtaget i 2002. Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves Lokalplan
23.24 for det areal, der er omfattet af Lokalplan nr. 140.
§ 14. Servitutter
Ingen bestemmelser.
§ 15. Lokalplanens retsvirkninger
1.
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i
følge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen 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
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
4.
Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet
af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i
byggelovgivningen.
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Vedtagelsespåtegning
Lokalplanen er vedtaget endeligt af Middelfart Byråd den
4. maj 2015.

Steen Dahlstrøm
Borgmester

Steen Vinderslev
Kommunaldirektør

Den endeligt vedtagne plan er offentliggjort på kommunens
hjemmeside d. 7. maj 2015.
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LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanområdet skal fremadrettet anvendes til lette erhvervsformål som kontorer og administration, herunder konsulentvirksomhed med undervisning o.l.. Det betyder, at der kun kan
indpasses virksomhedstyper inden for miljøklasse 1-4.
Området er delvist omdannet i og med, at Turbinehallen er ombygget til kontorer, ligesom der er opført en ny kontorbygning.
Med lokalplanen åbnes mulighed for yderligere byggeri i området.
Området har en central og meget synlig placering ved kysten,
hvorfor der i planlægningen stilles særlige krav til disponeringen og udformningen af bl.a. bebyggelse, skiltning, belysning
og ubebyggede arealer.
Endelig muliggør lokalplanen, at der i tilknytning til områdets
østlige kajkant kan etableres faciliteter til anløb af lystbåde,
herunder bådebroer og bådehus.
Eksisterende bebyggelse - Turbinehallen
Turbinehallen er i Kommuneatlas Middelfart registreret som en
bygning med høj bevaringsværdi. Den smukke rødstensbygning
står formmæssigt meget klart deﬁneret med sin buede tagkonstruktion og vinduer, men rummer ﬂotte murede detaljer - jf.
fotos på s. 7.

Lokalplanområde

Høj bevaringsværdi
Middel bevaringsværdi
Bevaringsværdige bygninger og sammenhænge i det gamle NKT-område.
(Kilde: Kommuneatlas Middelfart).
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Bygningen indgår i et større bevaringsværdigt bygningskompleks, som udgøres af NKT’s gamle fabriksanlæg i og omkring
området, jf. kortet s. 17. Opførelsen af fabriksanlægget blev
påbegyndt i 1898 og er pågået næsten frem til i dag. Dette
kommer bl.a. til udtryk i bygningskonstruktionernes udformning, der spænder fra kompakte bærende facader til jernbetonkonstruktioner med udfyldningsmurværk.
Selve Turbinehallen er opført med bærende konstruktioner i beton der er skalmuret med massive facader i rødbrune teglsten.
Murværket fremstår patineret som følge af de mange års kulfyring i bygningen. Tagkonstruktionen er ligeledes udført i beton
som buede betondragere. Ved istandsættelse og ombygning af
Turbinehallen er der lagt særlig vægt på at bevare bygningens
rustikke præg samtidig med at der tilvejebringes tilfredsstillende isoleringsforhold, som virker naturlige i sammenhængen.
Endvidere har det været hensigten, at nye skillerum og indvendige konstruktioner fremstår med transparente lette overﬂader
- som en ﬂot kontrast til det rustikke.
For bevaringsværdig bebyggelse gælder generelt, at der kun
kan foretages udvendige bygningsmæssige ændringer - og

Situationsplan - forslag til disponering af bebygggelse, parkering mv. i lokalplanområdet.
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Vest

Øst

Facadeopstalter af det planlagte byggeri set fra henholdsvist øst og vest.

etableres tilbygninger mv. - med tilladelse fra Middelfart Kommune. Ombygningen af Turbinehallen er afsluttet i 2013.
Ny bebyggelse - punkthuse
Inden for området gives mulighed for at etablere 4 nye punktsammenbyggede huse, der endvidere kobles sammen med
Turbinehallen, så det bliver ét samlet bygningskompleks. Der
er allerede opført ét punkthus i området, og kommende punkthuse skal arkitektonisk og materialemæssigt tilpasses dette. Ny
bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, der er vist
på kortbilag 2.
Punkthuse og mellembygninger er tænkt i en skala og i et materialevalg, så Turbinehallen fortsat vil fremtræde som områdets mest markante og iøjnefaldende bygning. Punkthusene
udformes med et karakteristisk pyramidetag, der afsluttes med
en ovenlyskonstruktion, der samtidig kan fungere som teknikbygning, jf. facadeopstalterne s. 19-20.
Bygningskarakteren skal naturligt lede tanken hen på typiske
havnerelaterede lager- og pakhusbygninger, med bl.a. overﬂader i letmetal (zink) og blank murværk. Mellembygninger og
trappetårne udformes med en transparent karakter - glas indsat i rustikke stålkonstruktioner - så de visuelle forbindelser til
vandet holdes så intakte som muligt - jf. referencefotos på s.
21.
Udover punkthusene muliggør planen, at der uden for byggefelterne kan indpasses enkelte mindre bygninger såsom cykel-
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og redskabsskur samt bådehus, jf. situationsplanen på s. 18.
Disse supplerende bygninger skal fremtræde i materialer og
farver, der matcher punkthusene.
Lokalplanen ligger inden for et område, hvor der er væsentlig
risiko for oversvømmelse i forbindelse med stormﬂod. Af hensyn til klima- og højvandssikring af nye bebyggelser i området
indeholder planen derfor et krav til gulvkoten i nybyggeri på
min. 2,15 (DVR90).
Vejadgang og parkering
Vejadgang til området skal fortsat ske fra Turbinevej, jf. kortbilag 2.
Den primære vejadgang sker fra nord, hvor bl.a. områdets
gæster ledes langs kajkanten til det centrale parkeringsareal.
Herfra er der direkte adgang til de enkelte bygninger. Konkret
stilles der i planen krav om etablering af 1 p-plads pr. 50 m2
etageareal og 1 cykel p-plads pr. 100 m2 etageareal.
Den øvrige parkering er placeret i ”ryggen” af bebyggelsen med
orientering mod vest og syd, mens cykelparkering koncentreres
i et cykelskur i området sydvestlige hjørne. Af pladsmæssige
hensyn åbner lokalplanen mulighed for, at en del af parkeringen kan etableres på naboejendommen syd for området. Dette
kan dog kun ske under forudsætning af, at der tinglyses en
særskilt servitut herom.
Ubebyggede arealer
Områdets karakter og beliggenhed i et maritimt miljø betyder,
at de ubebyggede arealer overvejende udformes med fast belægninger og kun i mindre grad med beplantning. I praksis vil
det primære friareal mellem bebyggelsen og vandet fremtræde
som ”shared space”, hvor de forskellige funktioner - opholdszone m. pladsdannelser, gæsteparkering mv. - er markeret som
belægningsskift.
Der skal som udgangspunkt vælges robuste og rustikke belægningstyper som passer ind i et havneområde, fx brosten/
chaussésten/borduresten, beton, granit og evt. suppleret med

Facadeopstalt og tværsnit af det planlagte byggeri set fra nord. På snittet ses interne sammenhænge mellem den ombyggede Turbinehal og punkthusene.
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Referencefotos - inspiration til udformning af bebyggelse, ubebyggede arealer, belysning mv. i området.

detajler i stål, jern og træ. Eventuelt byudstyr i form af lamper,
bænke o.l. skal i udformning og materialitet passe hertil.
Belysning har en vigtig funktion i området - især efter mørkets frembrud, hvor lokalplanområdet tydeligt vil markere sig
som en vigtig del af Middelfarts by- og havnefront. Ud fra disse
overvejelser tænkes bygningerne illumineret nedefra med armaturer nedfældet i belægningen. Belysningen skal også fungere som orienteringslys ved indgangsarealer o.l. Belysning på
den centrale plads tænkes etableret som pullertbelysning.
For inspiration til udformning af belægninger, belysning, byudstyr o.l. henvises til de på s. 21 viste referencer.
Anlæg til lystbåde
Lokalplanen muliggør, at der i mindre omfang kan etableres faciliteter til anløb af lystbåde, herunder bådebroer samt et bådehus på pæle. Faciliteterne kan med Kystdirektoratets tilladelse
etableres på søterritoriet i tilknytning til områdets østlige kajkant, jf. situationsplanen s. 18. Ved den nordlige kajkant skal
der - jf. tinglyst deklaration - sikres mulighed for at etablere et
frit tilgængeligt fortøjningspunkt til brug for erhvervshavnen.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens
overordnede mål og retningslinjer, bl.a. iht. bymiljø, klima.
kystnærhed og landskab.
Bevaringsværdige kulturmiljøer
Lokalplanområdet er udpeget som særligt bevaringsværdigt
kulturmiljø.
Kulturmiljøerne i byerne er områder, hvor der er væsentlige
værdifulde kulturhistoriske træk, der bør sikres og understøttes. Udpegningen udelukker ikke, at der kan ske en udvikling
inden for områderne men skal sikre, at udviklingen sker med
respekt og under hensyntagen til de speciﬁkke kulturhistoriske
værdier. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.
Rammer
Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde E.01.07 ”ITW”, mens den nordligste
kant ligger inden for rammeområde E.01.06 ”Traﬁkhavn”. Den
østligste del af planområdet (anlæg til lystbådeformål) ligger
på søterritoriet og derfor ikke er omfattet af kommuneplanens
bestemmelser.
Rammeområde E.01.07 skal anvendes til erhvervsområde i
form af kontor, undervisning, lager, værksted, service og produktion samt erhvervshavn. Bebyggelsesprocenten må ikke
overstige 75. Bebyggelse må opføres med op til 2 etager og en
maks. bygningshøjde på 10 meter. Der tillades funktioner i miljøklasse 1-6.
Rammeområde E.01.06 skal tilsvarende anvendes til erhvervsområde i form af kontor, undervisning, lager, værksted, service
og produktion samt erhvervshavn. Bebyggelsesprocenten må
ikke overstige 55. Bebyggelse må opføres med op til 2 etager
og en maks. bygningshøjde på 12 meter. Der tillades funktioner
i miljøklasse 1-6.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen
f.s.v.a. områdeafgrænsningen, bebyggelsesprocenten og den
maksimale bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg - nr. 5 - som sikrer den nødvendige overensstemmelse. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde
- E.01.22 - svarende til aktuelle lokalplanområde.
Kommuneplantillæg nr. 5, der offentliggøres samtidig med lokalplanen, er indsat bagest i planen.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet grænser helt op til Lillebælt og er derfor omfattet af Planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse, herunder en vurdering af alle lokalplaner i den kystnære del af byzonen.
Hvis ny bebyggelse og nye anlæg vil påvirke kysten visuelt,
skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter
skal der gives en begrundelse herfor.
Bebyggelse og anlæg i lokalplanområdet vil være synlige set
fra kysten. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 16,0
meter over terræn, hvilket matcher højden af den eksisterende
Turbinehal. I planen udlægges endvidere byggefelter, som sikrer at nybyggeri vil fremtræde som en naturlig videreførelse af
den eksisterende bebyggelsesstruktur i det tidligere NKT-område. Jævnfør visualiseringen nederst på siden.
Det vurderes derfor, at det planlagte byggeri ikke vil ændre den
visuelle opfattelse af kysten væsentligt og vil således ikke påvirke kystlandskabet på negativ vis.
Landsplandirektiv
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.
Natura 2000-områder
Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 km fra nærmeste Natura
2000-område “Lillebælt” og vil ikke påvirke naturværdier i
dette område.

Visualisering af den planlagte bebyggelse i området set fra sejlrenden ved Fredericia.
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Lillebælt

Vidensniveau 1
Vidensniveau 2

Oversigt over jordforureningsforhold i lokalplanområdet.

Kommuneatlas Middelfart
Den gamle turbinehal indgår i Kommuneatlas Middelfart som en
bygning med høj bevaringsværdi, jf. afsnittet om ”Eksisterende
bebyggelse” på s. 17-18.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af gældende
Lokalplan 23.24 ”Ny traﬁkhavn” vedtaget i 2002. Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves Lokalplan
23.24 for det areal, der er omfattet af Lokalplan nr. 140.
Jordforurening
Hele lokalplanområdet er registreret som forurenet iht. Jordforureningsloven, helholdsvis på vidensniveau 1 og vidensniveau
2 - jf. kortet s. 24. Ejeren eller brugeren skal sikre, at de øverste 50 cm jord af det ubebyggede areal ikke er forurenet eller
at der er etableret en fast varig belægning på arealet jf. Lov
om forurenet jord § 72 b. Kommunen og Regionen vurderer,
om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Jordforureningslovens bestemmelser herom.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for
lokalplanområdet konstateres yderligere tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.
Jævnfør Lov om forurenet jord § 8 skal ejer eller bruger ansøge
kommunalbestyrelsen om tilladelse før påbegyndelse af byggeog anlægsarbejde eller ændret anvendelse af ejendommen,
f.eks. fra erhverv til bolig, på kortlagte ejendomme.

_
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Museumsloven
Anlægsarbejder inden for lokalplanområdet må ikke ske uden
orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven.
Bygherre skal være opmærksom på, at såfremt der i forbindelse med anlægsarbejde på området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet
(jf. Museumsloven § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående
indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og det lokale
museum adviseres. Derfor kan der med fordel foretages en forundersøgelse af arealet.
Handicapforhold
Indretning af området - herunder placeringen af handicap-Ppladser - skal ske under hensyntagen til adgangsforhold for
borgere med handicap. Synlig markering af pladserne med
skilte anbefales af hensyn til forståelse for alle.
Vandforsyning
Området vandforsynes fra TREFOR Vand A/S.
Spildevand
Lokalplanområdet er spildevandskloakeret. Regnvand skal enten nedsives på egen grund eller der kan søges om udledningstilladelse til Lillebælt. Spildevandet skal i henhold til spildevandsplanen ledes til Middelfart Renseanlæg.
Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger - jf. kommunens varmeplan - inden for
naturgasområde.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny bebyggelse skal
opføres som lavenergibebyggelse efter Bygningsreglementets
til enhver tid gældende bestemmelser.
Støj
Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører
omgivelserne et støjniveau - bl.a. affødt af traﬁkken til og fra
området - der overstiger de gældende grænseværdier i henhold
til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra
virksomheder”.
Det vurderes, at områdets planlagte anvendelse til kontorformål o.l. ikke giver anledning til støjoverskridelser ift. omkringliggende erhvervsaktiviteter.
Miljøvurdering
Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer
skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af
lokalplanen efter lovens bilag 2 vurderes det, at de miljømæs-
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sige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er
af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

SERVITUTTER
Det er ejere og bygherrens eget ansvar, at sikre sig overblik
over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør,
kabler eller ledninger er tinglyst. Private tilstandservitutter, der
er i strid med lokalplanen ved lokalplanens endelige vedtagelse, aﬂyses.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende
tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet:
Matr. nr. 15t, Middelfart Markjorder
Tinglyst: 09.01.2008
Titel: Dok om udvidelse af havnegrænse for Middelfart Traﬁkhavn mv.

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER
Anlæg på søterritoriet kan kun etableres med forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet.
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KORTBILAG 1: Matrikelkort

Middelfart Kommune

Lokalplan nr. 140
Turbinehallen Kontorer o.l. ved Turbinevej

Mål: 1: 2.000
Dato: 1. august 2014
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KORTBILAG 2: Lokalplankort

Middelfart Kommune

Lokalplan nr. 140

Mål: 1: 1.000

Turbinehallen Kontorer o.l. ved Turbinevej

Dato: 1. august 2014
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Middelfart Kommune

Lokalplan nr. 140
Turbinehallen Kontorer o.l. ved Turbinevej

KORTBILAG 3:
Illustrationsplan
Mål: Ikke målfast
Dato: 28. marts 2014
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KOMMUNEPLANTILLÆG
NR. 5

Lillebælt

E.01.22

Middelfart Kommune

Kommuneplantillæg nr. 5 til
Kommuneplan 2013-2025
Turbinehallen - Kontorer o.l. ved Turbinevej
For det på kortet viste område - rammeområde E.01.22 - fastlægges følgende rammer for lokalplanlægningen:
Betegnelse: Turbinevej
Generel anvendelse: Erhvervsområde
Områdets status: Udnyttet ældre havneerhvervsområde
Områdets fremtidige anvendelse:
Erhvervsområde til kontorer o.l.. Endvidere anlæg til anløb af lystbåde.
Miljøklasse: 1-4
Maks. bebyggelsesprocent: 80
Maks. etageantal: 3-4
Maks. højde i meter: 16,0
Miljø: Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes jf.
kommuneatlas Middelfart.
Andet: Se generelle rammebestemmelser
Zoneforhold: Byzone

Kommuneplantillæg nr. 5 er vedtaget endeligt af Middelfart
Byråd d. 4. maj 2015.
Steen Dahlstrøm
Borgmester

/ Steen Vinderslev
Kommunaldirektør

Det endeligt vedtagne tillæg er offentliggjort på kommunens
hjemmeside d. 7. maj 2015.
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