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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 35.02 
Kauslundes sydvestlige bydel og Mmllel0kken 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgsrel- 

se nr. 391 af 22.7.1985) fastsattes herved ferl- 

gende bestemmelser for det i 5 2 naevnte omrsde. 

5 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til forms1 

at give mulighed for udvidelse af boligomr;det - 
ved Thorsvej, 

at overferre omriderne fra landzone til byzone, - 
og 
at fastscstte bestemmelser for administration af - 
bygge- og anlagsarbejder i omrsderne. 

,S 2. Lokalplanens omrzde oq zoneforhold 

1. 

Lokalplanen afgraenses som vist p& matrikelkortet 
og de medfalgende kortbilag 1 og 2 af 3.6.1987 

og omfatter ~0lg~ndelmatrike;num~e: 
m 
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1.1.1987 udstykkes fra ejendommene. 

2. 
Lokalplanens omr&de opdeles i delomrAderne I, 

III III, IV, V, VI og VII som vist ps kortbila- 
gene. 

3. 

Med bekendtgarelsen af den endeligt vedtagne lo- 

kalplan overfsres omrsderne fra landzone til by- 

zone. 

5 3. Omrzdernes anvendelse 

1. 

Delomrzde I udlagges til erhvervs- og boligfor- 

miS1. 
Erhvervsvirksomheden skal best3 af detailhandel, 
restaurationer, mindre ikke genevoldende vark- 
steds- og lagervirksomheder, liberale erhverv 

o.lign. 

2. 
Delomrsderne II, III, IV, V og VI udlagges til 

boligformsl. 
Bebyggelsen skal best3 af fritliggende parcelhu- 

se, eller med byr?idets sarlige tlladelse dob- 

belthuse, rakkehuse el.lign. 

Pi arealet nord for Thorsvej skal bebyggelsen 
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dog opferres som dobbelthuse med vestvendte faca- 

der. 
Byrsdet kan tillade, at der p$ ejendommene dri- 
ves ssdan virksomhed, som normalt udferres i be- 
boelseslejligheder og beboelseshuse under forud- 

saetning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den pz- - 
galdende ejendom, 

at virksomheden efter byr8dets skern drives pi en 
szdan mzde, at ejendommens karakter af beboel- 
sesejendom ikke forandres (herunder ved skilt- 
ning eller lignende), og omrddets karakter af 
boligomride ikke brydes, 

at virksomheden ikke medfrarer ulempe for de om- 

boende, og 
at virksomheden ikke medferrer behov for parke- 
ring, der ikke er plads til p2i den psgaldende 
ejendom. 

3. 

Delomrsde VII udlzgges til offentlige forms1 i 

form af idraetsanlmg, klubhuse, legeplads og an- 

dre fritidsfaciliteter og forms1 af almennyttig 

karakter. 

§ 4. Veje og stier 

I delom&de II udlagges area1 til en 8-10 m bred 

vej A-B med beliggenhed i princippet som vist pi 
kortbilaget. 

2. 

Der skal etableres en 3 m bred stiforbindelse 

fra B til Kauslundevej i princippet som vist ps 

kortbilaget. 

3. 

Der er i medf@r af lovgivningen om offentlige veje 
fastsat szrlige adgangsbestenunelser og tinglyst 
byggelinier langs landevej 612 Udby- Middelfart. 



5 5. Udstykninger 

1. 

I delomrzde III, IV, V og VI md grunde til frit- 
liggende parcel2use ikke udstykkes med mindre 

area1 end 600 m . 

2. 
I delomrsde II skal udstykning ske efter planer 

godkendt af byrsdet. 

5 6. Bebyggelsens omfang og placerinq m.v. 

1. 

I delom&derne I, II, III, IV, V og VI md be- 
byggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bygningerne md kun opferres med Qn etage eller & 
etage med udnyttet tagetage, og den totale harjde 
rns ikke overstige 8'5 m. 

2. 

I det offentlige omride, delomr?ide VII, ma be- 

byggelsesprocenten ikke overstige 10. 

Bygningerne mb kun opferres med gn etage, og den 
totale herjde rnz ikke overstige 8 m. 

5 7. Stsjforhold 
Ved fremtidig indretning af boliger og liberale 

erhverv ved jernbanen skal det ved afskaxmning 

sikres, at stejniveauet fra banen ikke 
overstiger henholdsvis 60 og 65 dB(A). 

5 8. Varmeforsyninq 

Ny bebyggelse mb ikke tages i brug, fprr der er 
etableret varmeforsyning med naturgas efter by- 

radets godkendelse. 



I henhold til kommuneplanlovens 527 vedtages for- 

anst5ende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrsd, den 21.12.1987. 

p.b.v. 

Steen Dahlstrsm 
borgmester 

/ Ole Larsen 
stadsingeniar 

Tilfejelse af 7. november 1995 
Opmarksomheden henledes PA, at lokalplan 35.02 er ophaevet for s& 
vidt angA.r idratsanlaegget (delornride VII vest for Kauslundevej), jf. 
lokalplan 35.03 - “Sportsplads og idraetsanlag i Kauslunde” (godkendt 
19. September 1994). 

Arkitekt Sven Allan Jensens tegnestue, Ktibenhavn. 
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Lokalplanens indhold 

I lokalplanen opdeles landsbyen i 3 areal-kate- 
gorier: 
1) bolig- og erhvervsomride, 

2) boligomrzder 

3) omrsder til offentlige formAl. 

Boliq- og erhvervsomr?idet omfatter det centrale 
kvarter mellem Kauslundevej, Heimdalsvej og Vi- 
darvej, som overvejende anvendes til erhverv, og 
hvor man af hensyn til stationsbykarakteren kan 

vare interesseret i at fastholde og eventuelt 

udbygge en koncentration af publikumsorienterede 

serviceerhverv. 

Den fastsatte maksimale bebyggelsesprocent mu- 
liggarr nappe udvidelser, men byrsdet kan dispen- 
sere til projekter, som er i overensstemmelse 
med disse hensigter. 

Boligomr$derne omfatter dels et nyt kvarter ved 

Thorsvej, dels de eksisterende omrider, som 
overvejende anvendes til boligform&l. 

De erhvervsvirksomheder, som allerede findes i 
boligomrsderne, kan naturligvis fortsatte, og de 
kan og& udvides, hvis grundens form og belig- 
genhed og forholdet til omgivelserne glar det ri- 

meligt. 

Der dbnes desuden mulighed for at indpasse nye, 
ikke genevo.ldende erhvervsvirksomheder, ligesom 
store grunde kan opdeles med henblik p5 yderli- 
gere boligbyggeri. 
Minimumgrundsterrelsen ved frastyknin 

9 
af par- 

celhusgrunde er sat sd lavt som 600 m , da en 

ret tat bebyggelse er karakteristisk for stati- 

onsbyen. 



Tw0~Svt-J 

V/ I 
Skitse til boligbebyggelse ved Thorsvej. 

I det nye kvarter ved Thorsvej er det tanken, at 

opfdre en bebyggelse med 6 boliger fordelt pB tre 
dobbelthuse. 

Bygningerne placeres nord for Thorsvej efter det 

princip, som fremgzr af skitsen. 

I resten af boligomrzdet, langs Thorsvejs nord- 

sydgiende del, kan indpasses et boligtal af 

storrelsesordenen lo-15 afhaengigt af den valgte 

boligtype. 
Arealet af det fremtidige boligomride er ca. 1'4 ha. 

Det offentlige omrsde er det eksisterende 

idraetsanlag med klubhuse, boldbaner m.v. samt 

den offentlige legeplads ost for Kauslundevej. 

Lokalplanen muliggsr udvidelse af de bygnings- 
m;essige faciliteter, safremt dette skulle blive 
aktuelt. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

De omrsder, som lokalplanen omfatter, er dele af 
landsbyomridet L60 samt i fuld udstraekning 
idratsanlagget D61 og boligomr$det "Mollelokken" 

B60. 
Landsbyomrzdet er udlagt til boliger, landbrug, 

detailhandel, liberale erhverv, mindre vzrk- 

stedsvirksomheder og offentlige formAl. 
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For landsbyen L60 er fastsat max. etageantal 2, 

max. bygningsh0jde 10 m og max. bebyggelsespro- 

cent 25. 

For boligomrsdet B60 er fastsat max. etageantal 

1 l/2, max. bygningsh0jde 10 m og max. bebyggel- 

sesprocent 25. 

For idratsanlagget D61 er fastsat etageantal 1, 

max. bygningshsjde 8 m og max. bebyggelsespro- 

cent 10. 

Ifarlge kommuneplanen skal omr&derne L60, B60 og 
D61 overfrares til byzone ved lokalplanlmgningen. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byr&dets endelige vedtagelse og offentlig- 
gerrelse af lokalplanen mb ejendomme, der er om- 
fattet af planen ifslge kommuneplanlovens 5 31 

kun udstykkes, bebygges eller i arvrigt anvendes 

i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen- 
dom kan fortsiette som hidtil. Lokalplanen med- 

f0rer 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 andrer den 

sarlige karakter af det omr&de, der serges skabt 
ved lokalplanen. 
Mere vasentlige afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemfsres ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsser- 

vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 

fortranges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, n&r 
det vi1 vaere af vaesentlig betydning for virke- 

ligg0relsen af planen. 




