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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen omfatter et omr&de ved Vserkstedsvej mellem Skrillinge- 
vej og Hyllehsjvej. Der er udarbejdet en lokalplan for omrAdet i 1987, 
hvor omr&dets anvendelse er fastlagt til erhverv og offentligt grernt om- 
r&de. 

Denne lokalplan er udarbejdet, fordi Middelfart Kommune snsker at 
justere planen, sA der ikke laengere bliver mulighed for gennemknrrsel 
gennem det grarnne omr&de. 

lndkersel til den ostlige del af omrhdet skal s&ledes foreg& fra Hylle- 
hsjvej. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanen fastlaegger, at omr&det skal anvendes til erhverv, der ikke 
giver anledning til vaesentlige gener i form af stej, luftforurening eller 
lugt. Den midterste del af omr&det, hvor der er et grant anlaeg, udlaeg- 
ges som offentligt omrgde. Omrgdet kan senere forlaenges syd p& og 
indg& i en grrzrn kile i et fremtidigt boligomrgde sst for Skrillinge. Der 
&bnes mulighed for eventuelt at indpasse en mindre institution, f.eks. 
en vaerkstedsskole i det grarnne omr&de. 

De erhvervsgrunde, som ligger op til det gwrnne omrAde, taenkes for- 
beholdt virksomheder, som er interesserede i en praesentabel facade, 
og som selv kan bidrage til omr&dets parkagtige karakter ved udlaeg af 
abne grsnne friarealer og forhaver. 

Langs Hovedvejen skal de enkelte virksomheder anlasgge et mindst 
10 meter bredt grsnt balte. 
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Der kan bygges i 1-2 etager og med en hsjde pa max. IO meter. Be- 
byggelsesprocenten ma hprjst vaere 50. 

I lokalplanen fastsW&es en mindste grundstrarrelse p& 2000 m2. By& 
det agter desuden at snrge grundsalg og udstykning reguleret s&edes, 
at der ikke fremkommer grunde stsrre end henholdsvis 10.000 m2 
nord for og 6.000 m2 syd for Vaerkstedsvej og den nye vej i den ostlige 
del af omradet. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

LokalplanomnZdet ligger inden for rammeomrade E8 i Kommuneplan 
1993-2002. I fnrlge rammebestemmelserne skal omradet anvendes til 
erhvervsomride med industri, vaxksteder, engroshandel, oplag, kon- 
torer og offentlige formal. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen ma 
der ikke placeres virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller 
olie- og kemikalieprodukter, undtagen mindre virksomheder som auto- 
vaxksteder, handvaxkere, detailforretninger og landbrug. 

Der kan bygges i I-2 etager og med en hajde pa max. 10 meter. Be- 
byggelsesprocenten ma hsjst ware 50. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN HIDTIDIGE LOKALPLAN 

Lokalplanomr&det har hidtil vaeret omfattet af lokalplan nr. 28.07 fra 
december 1987. 

I naervaerende lokalplan aendres vejadgangen, s& der ikke bliver gen- 
nemksrsel, og det offentlige grsnne omrade udvides, SA det svarer til 
de faktiske forhold. De svrige bestemmelser fastholdes. 

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophieves lokalplan 
nr. 28.07. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLEGNING 

Kystbeskyttelse 
Lokalplanomradet ligger inden for den kystnaere zone, som er omfattet 
af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 

Hvis ny bebyggelse og anlaeg vil pavirke kysten visuelt, skal der gnrres 
rede for pavirkningen, og hvis bebyggelsen afviger vaesentligt i hsjde 
og omfang fra den eksisterende bebyggelse i omradet, skal der gives 
en begrundelse herfor. 
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Det er byr&dets vurdering, at byggeriet ikke vil pavirke kysten visuelt. 
Der ligger allerede flere erhvervsbygninger i omradet, og det nye byg- 
geri vil ikke i hlajde og omfang adskille sig vassentligt fra det eksiste- 
rende. 

Grundvandsbeskyttelse 
Lokalplanomr&det ligger inden for de af Fyns Amt udpegede saerligt 
&bare omrader i de regionale drikkevandsomrader. 

I disse omrader ma der ikke placeres virksomheder, der oplagrer, an- 
vender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter. Mindre virksomhe- 
der som autovaxksteder, handvwkere, detailforretninger og landbrug 
er som hovedregel ikke omfattet. 

Lokalplanen fastlaegger, at der ikke mB udPrves virksomhed, der kan 
give risiko for grundvandsforurening. 

Stsj fra virksomhederne 
Virksomhederne i omradet skal overholde StPrjgraenserne i Miljlastyrel- 
sens til enhver tid ga3ldende vejledning. Ved lokalplanens ikrafttraeden 
gaelder, at stsjniveauet i skel mod det eksisterende boligomride syd- 
vest for lokalplanomradet ikke rn& vaere hrajere end 45 dB(A) om da- 
gen, 40 dB(A) om aftenen og 35 dB(A) om natten og p& helligdage. 
lnternt i lokalplanomr&det, i skel til det udlagte erhvervsomr&de syd for 
IokalplanomrGdet, i skel til det blandede bolig- og erhvervsomr&de 
nord for lokalplanomr&det (rammeomr&de E7) og i skel til boliger i 
landzonen er graenserne 55 dB(A) om dagen, 45 dB(A) om aftenen og 
40 dB(A) om natten og pa helligdage. 

Det grsnne omr&de betragtes som bufferomride uden swjgraenser. 

Hvis der bygges en institution i det grPrnne omr&de er graenserne for 
denne 45 dB(A) om dagen, 40 dB(A) om aftenen og 35 dB(A) om nat- 
ten og pa helligdage. 

De eksisterende virksomheder i lokalplanomr&det har ikke hidtil givet 
anledning til stejproblemer i forhold til boligerne i og udenfor lokalplan- 
omradet. Byradet skenner derfor, at de vejledende stejgraenser kan 
overholdes i forhold til boligerne. Hvis der fremover ved nyetablering 
eller udvidelse af eksisterende virksomheder skulle opst& problemer, 
vil byradet palaegge virksomhederne at ssrge for de nadvendige staj- 
daampende foranstaltninger i henhold til miljsbeskyttelsesloven. 

En institution ma kun placeres i omradet, safremt den gennem ud- 
formning, placering, afskaxmning eller lignende sikres mod stsj fra 
virksomhederne i og uden for lokalplanomradet. Ny bebyggelse ma 
ikke tages i brug, fsr det ved lydm&ling og/eller beregning er sandsyn- 
liggjort, at stajniveauet ikke overstiger de nwnte krav. 
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Trafik 
Lokalplanen fastlaegger, at karsel til og fra omr&det kun m& foreg8i fra 
Skrillingevej og Hyllehojvej. Hovedvejen er en staerkt trafikeret ind- 
faldsvej. I medfarr af vejlovgivningen er der fastsat saxlige adgangsbe- 
stemmelser langs Hovedvejen. 

Traf i kstnrj 
Stnrjbelastningen fra trafikken pa Hovedvejen er 69 dB(A). Stajniveau- 
et ved en eventuel institution i det grarnne omrsde rn& ikke overstiger 
55 dB(A). Dette niveau kan opn&s i en afstand af 55 meter fra vejmid- 
ten. 

Lokalplanens byggefelt for en institution ligger ca. 130 meter fra vej- 
midten. Sterjgraensen kan dermed overholdes. 

Varmeforsyning 
I falge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomr&det forsy- 
nes med naturgas. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny 
bebyggelse ikke ma tages i brug, farr der er etableret varmeforsyning 
med naturgas. 

Forurening 
P& matrikelnummer 9q, 9r og 9s, Skrillinge by, Kauslunde har der tidli- 
gere vaeret et autoophug, som kan have givet anledning til forurening. 
Ejendommene udlaegges i lokalplanen til erhverv. Hvis ejendommene 
overg& til mere fslsom anvendelse f.eks. boliger, anbefales, at grun- 
den underssges for eventuel forurening. 

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

SERVITWTER 

Der er tinglyst saxlige adgangsbestemmelser og byggelinier langs 
Hovedvejen. Lokalplanen respekterer de tinglyste byggelinier og ad- 
gangsbestemmelser. 

Der er desuden tinglyst oversigtsdeklarationer for de 2 hjsrneejen- 
domme ved Hyllehsjvejs tilslutning til Hovedvejen. 

I forbindelse med ombygning af Hyllehsjvejs tilslutning til Hovedvejen 
vil der blive palagt nye oversigtslinier i henhold til vejlovgivningen. 
(Oversigtsarealet er ved lokalplanens ikrafttrzeden p& 4x240 meter 
mAIt fra vejkant.) 
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TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Ombygning af Hyllehrsjvejs tilslutning til Hovedvejen er afhaengig af til- 
ladelse fra vejbestyrelsen ved Fyns Amtskommune. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NF?. 28.11 

Erhvervsomr&de ved Vaerkstedsvej 

I henhold til planloven (lovbekendtgsrelse nr. 746 af 16.8.1994) fast- 
ssattes herved fslgende bestemmelser for det i § 2 naevnte omr&de: 

5 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til form&l 

a fastlaegge omr&dets anvendelse til erhverv og offentligt grant om- 
r&de, 

a aendre vejforholdene s5 gennemkarsel undg&s, og 

a danne grundlag for administration af bygge- og ankegsarbejder i 
omradet. 

5 2. Lokalplanens omriide og zonestatus 

1. 
Lokalplanen afgraenses som vist pa kortbilag 1 af 29.4.1996 og omfat- 
ter matr. nr. Baq, Ban, Bar, Bas, 80, BP, Br, 99, 9r, 9S, 9b og dele af 8X, 8ao 
og 9u, Skrillinge by, Kauslunde, samt alle parceller, der efter den 22. 4. 
1996 udstykkes i omrAdet. 

2. 
Omridet ligger i byzone. 

5 3. Omriidets anvendelse 

1. 
OmrAdet m& med nedennaevnte undtagelser kun anvendes til erhvews- 
formal. Der mA kun opfares eller indrettes bebyggelse til eller udnrves 



industri-, vaxksteds-, entreprensr- og oplagsvirksomhed, engroshan- 
del samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de p&gaeldende 
erhverv, eller som efter byradets s&n naturligt finder plads i om&det. 

Egentlig detailhandel ma kun finde sted efter byradets tilladelse i hvert 
en kelt tilf=lde. 

2. 
Der rnA ikke udsves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse 
af forurening m& stilles betydelige afstandskrav eller andre beliggen- 
hedskrav, jvf. miljPrbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomheder, 
som giver anledning til vasentlige sttij- og luftforurenings- eller lugtge- 
ner, og som derfor bsr placeres i betydelig afstand fra forurenings- 
fnrlsomme omrader. 

3. 
Der ma normalt ikke placeres virksomheder, der oplagrer, anvender 
eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter inden for lokalplanens 
omrade. 

Tilladelsesmyndighederne kan kun tillade placering inden for omr&det 
i de ganske saxlige tilfaelde, hvor det pa baggrund af en konkret vur- 
dering af forureningsrisikoen kan godtgores, at placering kan finde 
sted uden at tilsidesaette miljsmaessige hensyn. Disse virksomheder 
bsr, hvis det er muligt, og& placeres uden for drikkevandsomr&derne. 

4. 
De p& kortbilag 2 af 24.09.1996 med priksignatur viste arealer udlaag- 
ges til offentligt form&l i form af grsnne omr&der. 

Pa den sydlige del af arealet, jvf. kortbilag 2, kan indpasses en mindre 
institution eller lignende bebyggelse. 

De skraverede arealer udlaegges til 10 meter brede afsksermningsbael- 
ter. 

6 4. Veje og stier 

1. 
Der udlzegges areal til vejen B - B i 16 meters bredde og vendeplad- 
sen A med beliggenhed som vist pa kortbilag 2. 

2. 
Der udlasgges areal til udvidelse af Hyllehsjvej til 12 meters bredde. 
Udvidelsesarealet skal falde ligeligt pa vejens to sider. 
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3. 
Der udlaegges areal til stien C - D i 5 meters bredde og med beliggen- 
hed som vist pa kortbilag 2. 

4. 
Langs Hovedvejen palaegges byggelinie i 10 meters afstand fra vej- 
skel. Langs evrige veje palaagges byggelinier i 5 meters afstand fra 
vejskel. 

5. 
lndknrrsler til ejendomme, som udstykkes i omr&det, m& kun etableres 
fra vej B - B og fra Vzerkstedsvej. 

6. 
Der er i medfsr af lovgivningen om offentlige veje fastsat saerlige 
adgangsbestemmelser og tinglyst byggelinier langs landevej 501, 
Odense-Middelfart. 

6 5. Udstykninger 

Grunde i omradet ma ikke udstykkes med mindre areal end 2.000 m2 
og mindre bredde end 30 meter. 

9 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bygningernes rumfang rn& ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal, og 
bebyggelsesprocenten rni ikke overstige 50. 

2. 
Bygningerne m& ikke opflsres med mere end to etager, og hlajden mb 
ikke overstige 10 meter. 

3. 
Bygningerne skal opfares med hovedretning parallelt med eller vinkel- 
ret pa Hovedvejen. 

4. 
Bygningerne skal holdes 5 meter fra naboskel og skel mod stier, be- 
plantningsbaelter og grarnne omrAder. ByrAdet kan dog i saerlige tilfaal- 
de tillade, at bygninger p& ikke over 3 meters hrajde opfPrres i nabo- 
skel. 

5. 
Placering af bygninger umiddelbart syd for Hovedvejen og grasnsende 
op til det grsnne omrade skal tilpasses den eksisterende beplantning. 
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0 7. Bebyggelsens ydre fremtrzeden 

1. 
Blanke eller reflekterende tagmaterialer m5 ikke anvendes. 

2. 
Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, som efter 
byradets skin virker skaammende. 

0 8. Ubebyggede arealer, hegn 

1. 
Langs Hovedvejen skal arealerne mellem byggelinien og vejskel an- 
lzagges som grsnne omrAder, og de rn& ikke benyttes til oplag eller lig- 
nende. Hegn mod vejen skal holdes bag byggelinien og udfsres i ma- 
terialer, som efter by&dets skin ikke virker skaammende. 

2. 
Pa grunde, som graenser op til det offentlige grtinne omr&de (jvf. 8 3, 
stk, 3), skal arealerne mellem bebyggelsen og de p&gaeldende skel og 
mellem bebyggelsen og skel mod vejen B - B anlaegges som grsnne 
omr&der med graesplaener, tracer og buske efter byradets godkendelse. 

Arealerne kan endvidere tillades anvendt til mindre parkeringspladser 
for personbiler. 

Den eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. 

Der m& ikke hegnes mellem de nawnte skel og bebyggelsen. 

3. 
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befaastelse eller lignende gi- 
ves et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring 
af materialer, affald mv. skal overholdes. 

6 9. Forudsaetning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

1. 
Ny bebyggelse m& ikke tages i brug, fprr der er etableret varmeforsy- 
ning med naturgas efter byradets godkendelse. 

2. 
Ny bebyggelse til institutionsform&l rn5 ikke tages i brug, far det ved 
lydm&ing og/eller beregning er sandsynliggjort, at stsjbelastningen fra 
de omkringliggende virksomheder, ikke overstiger Miljsstyrelsens til 
enhver tid gaeldende grwlsevaxdier. 
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3. 
Ved udvidelse eller nyetablering af virksomheder skal det sikres, at 
stprjbelastningen i forhold til boliger i og uden for lokalplanomradet ikke 
overstiger MiljPrstyrelsens til enhver tid gaeldende grsensevzerdier for 
virksomhedsstsj. 

5 10. Ophaevelse af lokalplan 

Den af Middelfart By&d vedtagne lokalplan nr. 28.07 af 7.12.1987 
ophaeves. 

0 11. Lokalplanens retsvirkninger 

1. 
Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggsrelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i flalge planlovens § 18 
kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

2. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaatte som hidtil. Lokal- 
planen medfsrer ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

3. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforeneli- 
ge med lokalplanen for&ranges af planen. 

4. 
Byr&det kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere 
vaesentlige sendringer kan kun gennemfsres ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan. 

VedtagelsespStegning 

Endeligt vedtaget af Middelfart By&d den 2. december 1996. 

Steen Dahlstwm 
Borgmester I Ole Larsen 

Teknisk direktrar 

Offentliggjort den 18. december 1996. 
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