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LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER

Denne lokalplan omfatter et område på ca. 36 ha i Middelfart. Om-
rådet afgrænses af Brovejen mod nord, Vestre Hougvej mod øst,
Teglgårdsvej mod vest og kysten mod syd. Lokalplanområdet om-
fatter det tidligere sindsygehospital, som blev oprettet af staten i
1884 og opført 1887-88 efter tegninger af arkitekt og professor Vil-
helm Petersen. I dag anvendes området til institutioner, erhverv og
boligformål.

Det oprindelige anlægs plan og bebyggelse har stor arkitektonisk
og historisk værdi og er af høj kvalitet. I det sydøstlige hjørne af
lokalplanområdet findes ældrecentret ‘Fænøsund’.

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Oversigt over eksisterende forhold.
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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

I april 1992 vedtog byrådet lokalplan nr 22.07, som gav mulighed
for at anvende området til institutioner, erhvervs- og boligformål.

Det er Byrådets ønske at ændre byggemulighederne for den syd-
lige del af området, så det bliver mere attraktivt at opføre et bolig-
byggeri inden for området. Endvidere er det Byrådets ønske, at et
byggeprojekt for den sydlige del af området mod Teglgårdsbugten
får en åben, parklignende karakter, med det formål at bevare en
del af den rekreative værdi området udgør i dag.

Denne lokalplan er for så vidt en gentagelse af lokalplan nr. 22.07
fra 1992, der sikrer, at anlæggets arkitektoniske og historiske vær-
dier bevares, samt giver mulighed for at anvende området til insti-
tutioner, erhvervs- og boligformål. Undtagelsen er de bygnings-
regulerende bestemmelser for det sydlige areal mod Teglgårds-
bugten og Kapelgrunden. Disse er ændret i nærværende lokal-
plan.

LOKALPLANENS INDHOLD

Anvendelse og bebyggelse
Lokalplanområdet skal være et institutions-, erhvervs- og boligom-
råde. Boliger skal hovedsagligt placeres eller indrettes i yder-
områderne langs de tilgrænsende ældre boligerkvarterer og ved
kysten.

Institutionerne skal have tilknytning til særligt undervisningssekto-
ren, så man efterhånden får opbygget en undervisningsby på ste-
det. Erhvervsvirksomheder skal fortrinsvis være administrations-
virksomheder o.lign.

Der fastsættes bestemmelser om, at det oprindelige og særlige
bevaringsværdige bygningsanlæg primært skal anvendes  til er-
hverv og institutioner, da bygningernes indretning for det meste
skal ændres væsentligt for at blive egnet til boliger.

Lokalplanen deler området op i 5 delområder:

Delområde I  udgør størstedelen af det oprindelige bygningsanlæg
fra det forrige århundrede. I delområdet fastlægges byggefelter,
som har til formål at sikre de karakteristiske træk ved den oprinde-
lige bebyggelsesplan. Det drejer sig til dels om bygningerne, som
ligger helt fremme ved plænerne midt i området, dels om de
grønne bælter langs delområdets vestlige og østlige afgrænsning.
Symmetrien fastlægges alene for byggefelterne i selve midterak-
sen.
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Delområde II er randområderne langs de tilgrænsende veje, hvor
der senere er suppleret med blandet bebyggelse af funktionær-
boliger, magasiner, værksteder og andre funktioner med tilknyt-
ning til hospitalet.

Delområde III er det specielt attraktive og ret ekstensivt udnyttede
areal mod Teglgårdsbugten. Byggefelternes omfang og placering i
delområdet sikrer fortsættelsen af de grønne bælter ud til kysten.
For at sikre en åben struktur i delområdet, skal bebyggelse på det
store parklignende areal mod kysten udformes som punkthuse
med en husdybde på maks. 20 m og en indbyrdes afstand på min.
15 m. På kapelgrunden og arealet umiddelbart foran hoved-
bygningerne kan bebyggelse udformes som længehuse. I så fald
skal længderetningen orienteres parallelt med anlæggets midte-
akse for at sikre bedst mulige kig til kysten. Der friholdes en grøn-
ning gennem delområdet, således det oprindelige anlægs visuelle
sammenhæng med kysten bibeholdes. Grønningen sikrer også, at
noget af den rekreative værdig delområdet i dag har som park-
lignende areal bibeholdes. Bebyggelsen i delområdet må opføres i
en højde på 16 m, dog kun 12 m i visse byggefelter af hensynet til
den eksisterende boligbebyggelse langs Teglgårdsvej, rækkehus-
bebyggelsen i delområde II samt ældrecentret ‘Fænøsund’. Bygge-

Den stiplede linie angiver anlæggets midterakse.
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felternes omfang sikrer endvidere, at ny bebyggelse i delområdet
ikke kommer for tæt på rækkehusene.

Delområde IV er kommunens ældrecenter ”Fænøsund”.

Område V er kystområdet, som er i lokalplanen udlagt til offentlige
formål, nærmere bestemt til rekreativt område.

Ved etablering af nybyggeri er det hensigten, at den anvendte arki-
tektur og de anvendte materialer skal være i harmoni med de eksi-
sterende bygninger i området.

Bygningerne tilhørende det oprindelige sindsygehospital skal be-
vares med hensyn til placering, omfang og udseende.

Veje, stier og parkering
Den oprindelige vej- og stistruktur i området skal bevares, da det
udgør et væsentlig led i bevarelsen af området som helhed.

Der kan etableres to hovedvejadgange til lokalplanområdet fra
henholdsvis Brovejen og Vestre Hougvej (jf. bilag 3). I dag er
hovedvejadgangene etableret. Det er ikke muligt at etablere yderli-
gere hovedvejadgange til lokalplanområdet end de to ovenfor
nævnte. Det vil dog være muligt at etablere vejadgang til enkelte
ejendomme syd for hovedadgangsvejen fra Vestre Hougvej. Lige-
ledes vil det være muligt at etablere vejadgang til byggefelt 5 i del-
område III fra Teglgårdsvej. Fra Teglgårdsvej kan der også etable-
res en stiforbindelse til lokalplanområdet (jf. bilag 3).

Der må ikke være kørende trafik på Søjlealléen eller på tværs af
den.

Ubebyggede arealer og beplantning
I planen stilles der krav til omfanget af udendørs opholdsarealer
samt udformningen af disse. Det sikres, at de karakteristiske
græsplæner i den centrale del af den gamle bebyggelse bevares.

Endvidere sikres det, at der skabes et ensartet stort parkagtigt fri-
areal ved kysten. Dette vil sammen med det offentlige areal i del-
område V bidrage til at der findes et stort parkareal i et af byens
smukkeste kystområder.

I lokalplanområdet findes en del bevaringsværdige træer som om-
fatter følgende arter: (nummeret henviser til bilag 3 hvorpå træer-
nes placering er vist)

1 Fuglekirsebær
2 Tempeltræ
3 Douglasgran
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4 Østrigsk fyr
5 Tulipantræ
6 Blodbøg
7 Hestekastanie
8 Lind
9 Ahorn
10 Avnbøg

Søjlealléen er også omfattet af lokalplanens bevarings-
bestemmelser, som vist på bilag 3.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde E22 og D14 i
Kommuneplan 2001-2013. Ifølge rammebestemmelserne skal
rammeområde E22 anvendes til erhvervsformål, nærmere bestemt
særligt præsentable erhvervsvirksomheder. I området er den mak-
simale byggehøjde sat til 15 m, etagehøjden til max. 3,5 og
bebyggelsesprocenten til max. 40 for området som helhed.
Rammeområde D14 skal anvendes til offentlige formål, nærmere
bestemt ældrecenter eller andre offentlige eller private institutio-
ner.

Da Byrådet ønsker at give mulighed for at etablere ny boligbebyg-
gelse i området er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et
tillæg til kommuneplanen (tillæg nr. 3), hvori anvendelsesmulighe-
derne udvides. I kommuneplantillægget udvides den maksimale
byggehøjde til 16 m.

LOKALPLANENS  FORHOLD TIL GÆLDENDE LOKALPLAN
22.07

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 22.07, »Institutions-,
erhvervs-, og boligområde mellem Teglgårdsvej og Vestre Hougvej
i Middelfart« fra 1992. Med den endelige vedtagelse af nærvæ-
rende lokalplan ophæves lokalplan nr. 22.07.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Kystområdet
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen,
som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i
kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i den
kystnære del af byzonen.

Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der
gøres rede for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsent-
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ligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området,
skal der gives en begrundelse herfor.

Det er Byrådets skøn, at ny bebyggelse i området vil påvirke ky-

sten lokalt visuelt grundet ny bebyggelse mellem kysten og den
bagvedliggende eksisterende bebyggelse. Dog er det Byrådets
skøn, at ny bebyggelse ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt
visuelt som helhed, da bebyggelsen i højde og omfang ikke vil ad-
skille sig fra den eksisterende omgivende bebyggelse. Bebyggel-
sen vil fremtræde som en naturlig del af byområdet.

I forbindelse med lokalplanforslagets offentlighedsperiode, har der
været et forløb, hvor forhold vedrørende lokalplanens påvirkning af
kystlandskabet er blevet belyst.

Regionplanen
Lokalplan 22.10 er i overensstemmelse med Regionplan 2001-
2013.

Naturbeskyttelsesloven
Søen i lokalplanområdets nordøstlige hjørne er beskyttet jf. Natur-
beskyttelseslovens §3.

Støj fra erhverv
Virksomheder der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanen
ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de græn-
seværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om
»Ekstern støj fra virksomheder«.

Grænseværdierne fastsættes i forhold til selve lokalplanområdet

Modelbillede af et muligt byggeri i Teglgårdsparkens sydlige
del. Modellen betragtes udefra Teglgårdsbugten syd for lokal-
planområdet.
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og i forhold til naboområder, afhængigt af disse områders nuvæ-
rende og planlagte anvendelse. Værdierne angiver det maksimale
støjniveau, som virksomheden skal overholde såvel inden for lo-
kalplanområdet som i naboområderne. Internt i lokalplanområdet,
der er et område for boliger og erhverv, gælder følgende grænse-
værdier:

Mandag-fredag kl. 07-18
Lørdage kl. 07-14 45 dB(A)

Mandag-fredag kl. 18-22
Lørdage kl. 14-22, og
Søndage og helligdage kl. 07-22 45 dB(A)

Alle dage kl. 22-07 40 dB(A)

I forhold til de omkringliggende boligområder (åben-lav boligbe-
byggelse) gælder følgende grænseværdier:

Mandag-fredag kl. 07-18
Lørdage kl. 07-14 45 dB(A)

Mandag-fredag kl. 18-22
Lørdage kl. 14-22, og
Søndage og helligdage kl. 07-22 40 dB(A)

Alle dage kl. 22-07 35 dB(A)

Støj fra trafik
Lokalplanen fastsætter, at støjniveauet i sove- og opholdsrum ikke
må overstige 30 dB(A) for boliger, 35dB(A) for daginstitutioner og
55 dB(A) for udendørs opholdsarealer.

Spildevand
Området kloakeres således, at spildevandet afledes til Central-
renseanlægget i henhold til Spildevandsplanen.

Varmeforsyning
Ifølge Middelfart Kommunes Varmeplan skal lokalplanområdet for-
synes med fjernvarme. Lokalplanen indeholder således en be-
stemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er
etableret varmeforsyning med fjernvarme.

Forurening
Fyns amt har kortlagt jordforurening på vidensniveau 2 på en del
af matrikelnummer 27bg, Middelfart Markjorder jf. jordforurenings-
loven. Vidensniveau 2 betyder, at forureningen er af sådan art og
koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på men-
nesker og miljø. I dag er der efter vejledning fra Fyns Amt etableret
en p-plads, som dækker hele det forurenede areal. Der er således
ikke risiko for kontakt mellem mennesker og forureningen.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for lo-
kalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommu-
nens miljøafdeling kontaktes.
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Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 22.10
Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 om plan-
lægning med senere ændringer fastlægges hermed følgende be-
stemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1. Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål:

• at fastlægge bestemmelser og retningslinier for områdets an-
vendelse og bebyggelse,

• at sikre, at ændringer af bebyggelse, friarealer, veje, beplant-
ning m.v. sker under størst mulig hensyntagen til de arkitekto-
niske og historiske værdier, som anlægget repræsenterer,

• at sikre offentlighedens adgang til parkarealerne langs ky-
sten.

• at sikre åbenhed i bebyggelsen på arealet ned mod kysten.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus

1.
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 af 07.01. 2003 og
omfatter følgende matr. numre af Middelfart Markjorder:

27al, 27bk, 27bm, 36e, 27g, 27q, 27af, 28d, 9b, 9fi, 9fl, 17a, 9fh,
9fk, 27ba, 27bb, 27bc, 27bd, 27z, 9a, 27æ, 27ø, 27aa, 27ab, 27ac,
27ad, 27ag, 27ah, 27am, 27an, 27ao, 27ap, 27aq, 27ar, 27as,
27ay, 27az, 27bf, 27bg, 27bh, 27bi, 27bl, 27bn, 27e, 27h, 27i, 27k,
27n, 27o, 27r, 27ae, 27ai, 27au, 27av, 27ax, 27aæ, 27aø, 27b,



Lokalplanbestemmelser

14

27be, 27bo, 27f, 27m, 27s, 27t, 27x, 27y, 27u, 27v, 27ak, 27at og
27l.

samt alle parceller, der efter den 07.01. 2003 udstykkes inden for
området.

2.
Lokalplanområdet ligger i byzone.

3.
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V som
vist på kortbilag 1.

§ 3. Områdets anvendelse

1.
Delområde I, II og III udlægges til institutions-, erhvervs- og bolig-
formål.

Institutionerne skal fortrinsvis være offentlige og private institutio-
ner inden for undervisning, forskning og sundhedsvæsen, eller i
øvrigt institutioner med rekreative, kulturelle eller sociale formål.

Erhvervsvirksomheden må kun udføres som kontor-, edb-,
forsknings-, laboratorie-, hotel- eller kursusvirksomhed, dog ikke
feriehoteller.

Der kan indrettes servicevirksomheder med tilknytning til de
nævnte erhvervsvirksomheder på betingelse af, at den pågæl-
dende ejendoms karakter af overvejede kontorbebyggelse ikke
ændres væsentligt.

Der må ikke drives produktionsvirksomhed eller detailhandel i om-
rådet, og udendørs udstilling af produkter og henstilling af materia-
ler mv. må ikke finde sted.

Boligbebyggelse kan alene opføres eller indrettes i delområde II
og III. I delområde III må op til 7% af boligerne benyttes som ferie-
boliger. Ferieboligerne fastlægges ved byggesagsbehandlingen.

I delområde I kan indrettes enkelte boliger for personer med til-
knytning til de pågældende institutioner og virksomheder.
Der kan desuden indrettes specielle boligformer (f.eks. kollegier el-
ler ældreboliger).

2
Delområde IV udlægges til offentlige formål, nærmere bestemt til
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ældrecenter. I delområdet kan indrettes enkelte boliger for perso-
ner med tilknytning til de pågældende funktioner.

3.
Delområde V udlægges til offentlige formål i form af park og lig-
nende rekreative formål.

4.
Inden for lokalplanområdet kan der etableres de nødvendige tekni-
ske anlæg til områdets forsyning, fx transformerstation, fællesan-
tenne o.lign. såfremt de placeres og udformes under hensyntagen
til omgivelserne.

§ 4. Udstykninger

1.
Udstykning af området skal ske efter udstykningsplaner, som er
godkendt af Byrådet.

2.
I delområde I må der ikke udstykkes grunde der er mindre end
5.000 m².

3.
Ved udstykning af grunde til eksisterende bebyggelse skal grun-
dene have en sådan størrelse, at bestemmelserne om
bebyggelsesprocenten overholdes for delområdet som helhed.

§ 5. Veje, stier og parkering.

1.
Vej- og stistrukturen samt hovedvejadgangene, som fremgår af
kortbilag 3 må ikke ændres.

De viste veje skal udlægges i 12 m’s bredde, og stierne etableres i
3 eller 5 m’s bredde som angivet på kortbilag 3.

2.
Vejadgang til ejendomme i området skal etableres fra det interne
vejnet. Syd for hovedadgangsvejen på Vestre Hougvej kan der
etableres yderligere vejadgange fra Vestre Hougvej til enkelte
ejendomme i delområde II. Ligeledes kan der etableres vejadgang
fra Teglgårdsvej til byggefelt 5 i delområde III som vist på kortbilag
3.

3.
Der skal udlægges areal til parkeringspladser svarende til:
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- 1½ P-plads pr. boligenhed ved etageboligbebyggelse,
- 2 P-plads pr. enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kæde-

hus o.l.,
- 1 P-plads pr. bolig ved ungdoms- og ældrebolig,
- 1 P-plads pr. 50m2 ved kontorer.

P-pladsbehovet skal så vidt muligt opfyldes inden for det delom-
råde, hvori den P-pladskrævende funktion er placeret.

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering

1.
Bebyggelsen i delområde I og III skal opføres inden for de på kort-
bilag 2 viste byggefelter.

Der skal opføres bebyggelse i de på kortbilag 2 optrukne facade-
linier.

I byggefelterne 1 og 2 i delområde I skal bygningers ydre frem-
træde symmetrisk om anlæggets midterakse.

I byggefelterne 6, 7 og 8 i delområde III skal bebyggelse opføres
som punkthuse.

Punkthuses husdybde må ikke overstige 20 m, og de kan etable-
res med en indbyrdes afstand på min. 15 m.

Længehuse i delområde III skal orienteres så længderetningen er
parallel med anlæggets midterakse. Længehusenes husdybde må
ikke overstige 11 m i byggefelt 3 og 4, og de kan etableres med en
indbyrdes afstand på min. 45 m. Længehusenes husdybde må
ikke overstige 10 m i byggefelt 5.

Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 m fra
højspændningsledningerne som vist på kortbilag 2.

2.
Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige:

60 i delområde I
40 i delområde II
50 i delområde III
40 i delområde IV

For byggefelt 1 delområde I gælder specielt, at det kan bebygges
op til en bebyggelsesprocent på 75.

I delområde V kan alene opføres enkelte, mindre bygninger med
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tilknytning til områdets funktion som park og lignende.

3.
I den eksisterende bebyggelse kan indre ombygninger og ibrug-
tagning af lofter, kældre m.v. finde sted i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocenten og anven-
delse. Det kan ske uanset de fastsatte maksimale etageantal og
bygningshøjder.

4.
For ny bebyggelse fastsættes følgende maksimale etageantal og
højder, som fremgår af følgende:

Delområde I
3 etager med udnyttet tagetage, bygningshøjde 15 m

Delområde II
2 etager med udnyttet tagetage, bygningshøjde 12 m

Delområde III
bygningshøjde 16 m, dog kun 12 m i byggefelt 3, 5 og 8

Delområde IV
1 etage med udnyttet tagetage, bygningshøjde 10 m

Højdegrænserne gælder ikke spir og lignende mindre bygnings-
fremspring.

Udnyttede tagetager må højst udgøre 75% af den underliggende
etages areal.

5.
Langs de omkringliggende veje pålægges byggelinier i følgende
afstande fra vejskel:

Brovejen 15 m
Vestre Hougvej 15 m
Teglgårdsvej 10 m

§ 7. Tekniske anlæg

1.
Alle ledningsanlæg og lignende skal fremføres under terræn.

2.
Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes det offentlige
kloaknet.
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3.
Inden for området må der ikke opsættes udendørs antenner. Even-
tuelle paraboler må ikke være synlige fra veje eller stier.

§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden.

1.
Skilte på bebyggelse skal udformes med henblik på at orientere
og må ikke dominere omgivelserne.

Der må ikke opsættes skilte på facaderne, bortset fra mindre
orienteringsskilte umiddelbart ved siden af dørene. Der må ikke
opsættes lysskilte (neon og lignende.)

Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for trafik-
ken og omgivelserne i øvrigt.

2.
Ydervægge skal fremstå med blank eller pudset overflade eller
med et vandskuret udtryk.

3.
I delområde I skal bebyggelsen fremtræde i gule teglsten, der står
med blank mur og tagene skal dækkes med grå eller sorte tagma-
terialer.

Ny bebyggelse i delområde I skal i øvrigt tilpasses den ældre be-
byggelse med hensyn til arkitektonisk formsprog, fagdeling, byg-
gematerialer mv.

4.
I delområde III skal bebyggelsen opføres så den arkitektonisk og
materialemæssigt fremtræder som en helhed.

§9. Bevaringsbestemmelser

1.
For bygninger, som vist på kortbilag 3, gælder, at byrådets tilla-
delse skal indhentes inden der foretages:

1. Hel eller delvis nedrivning, samt fjernelse af skorstene og an-
dre bygningsdele.

2. Ændring af tagmateriale eller tagform.
3. Ændring af bygningernes farve og overfladestruktur.
4. Montering af kviste og tagvinduer.
5. Ændring af type og format af vinduer og døre.
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2.
Karakteren af de på kortbilag 3 indtegnede beplantninger må ikke
ændres uden byrådets tilladelse

§ 10. Ubebyggede arealer.

1.
Der udlægges areal til fælles friarealer for institutioner og beboere
i delområderne I, II og III som vist på kortbilag 2.

2.
De fælles friarealer i delområde I og III samt de ubebyggede area-
ler i delområde III og IV skal fremtræde som åbne græsplæner evt.
med spredte træer, buske eller blomsterbede. Der må ikke hegnes
i skel mod vej, sti eller anden grund.

3.
Ubebyggede arealer på den enkelte ejendom skal ved beplant-
ning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og
være vel vedligeholdte.

4
Skilte på ubebyggede arealer skal udformes med henblik på at ori-
entere og må ikke dominere omgivelserne.

Der må ikke opsættes skilte på ubebyggede arealer, bortset fra
mindre orienteringsskilte. Der må ikke opsættes lysskilte (neon og
lignende.)

Belysning af skilte må ikke virke generende for trafikken og omgi-
velserne i øvrigt.

§ 11. Miljøforhold

1.
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgi-
velserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier om »Ekstern støj fra virksomheder«, p.t. vejledning
nr. 5/1984. Grænseværdierne skal overholdes i skel til naboejen-
dommene samt internt i lokalplanområdet.

2.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2.

3.
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Ved ny bebyggelse skal det sikres, at støjniveauet fra trafikken ikke
overstiger 30 dB (A) i sove- og opholdsrum ved boliger og 35
dB(A) i opholdrum ved daginstitutioner.

4.
Støjniveauet fra trafikken må ikke overstige 55 dB(A) på udendørs
opholdsarealer ved boliger.

5.
Der må ikke udlægges arealer eller opføres bebyggelse til støj-
følsomme arealanvendelser nærmere skel mod Brovejen end 50
m. Det skal endvidere tilstræbes, at det maksimale støjniveau fra
jernbanetrafik målt som spidsværdi under passage af mest stø-
jende tog ikke overstiger 85 dB(A).

§ 12. Grundejerforening.

1.
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for virk-
somheder, institutioner, myndigheder, foreninger og enkeltperso-
ner, der står som ejere af grunde i området som vist på bilag 4.

2.
Foreningen skal stå for drift og vedligeholdelse de fælles friarealer
som vist på kortbilag 4.

3.
Foreningen er pligtig at tage skøde på de fælles friarealer og pri-
vate fællesveje som vist på bilag 4.

4.
Foreningen skal oprettes når Byrådet kræver det, og dens ved-
tægter skal godkendes af Byrådet.

§ 13. Forudsætninger for ibrugtagning

1.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

• der er etableret varmeforsyning i henhold til Middelfart
Kommunes Varmeplan.

• der er etableret parkering, jf. §  5.
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§ 14. Ophævelse af lokalplan nr. 22.07

1.
Lokalplan nr. 22.07, »Institutions-, erhvervs-, og boligområde mel-
lem Teglgårdsvej og Vestre Hougvej i Middelfart«, ophæves ved
nærværende lokalplans offentliggørelse.

§ 15. Lokalplanens retsvirkninger

1.
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-
planen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge plan-
lovens § 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 an-
læg 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 ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

4.
Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de al-
mindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge-
lovgivningen.

Vedtagelsespåtegning

Vedtaget af Middelfart Byråd den 2. februar 2004

Steen Dahlstrøm / Birthe Papsø
Borgmester Teknisk direktør

Lokalplanen er offentliggjort i Melfar Posten den 25. februar 2004
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Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 22.10
Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken

KORTBILAG 1: MATRIKELKORT
Mål: 1:5.000     Dato 01.02.2003

N
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Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 22.10
Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken

KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT
Mål: 1:5.000     Dato 01.02.2003

N
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Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 22.10
Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken

KORTBILAG 3: Veje, stier, bevaringsværdige bygninger og beplantning
Mål: 1:5.000     Dato 01.02.2003

by
gg

ef
el

t 5

Stiadgang

N
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Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 22.10
Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken

KORTBILAG 4: GRUNDEJERFORENING
Mål: 1:5.000     Dato 01.02.2003

N
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Anvendelse, eksempler på virksomhedstyper og deres miljøklasser

Kontorer
Administration 1
Advokat, revisor o.l. 1
Arkitekt, ingeniør o.l. 1
Datarådgivning 1

Undervisning
Forskning 1-3
Gymnasium 1-3
Højere uddannelse 1-3
Kursus/konference 1-3

Hotel/restaurant
Hotel 1-3

Service
Ejendommægler o.l. 1
Pengeinstitut 1
Post- og telegrafvæsen 1
Rejse-, turist- , billetbureau o.l. 1

Klinikker
Dyreklinik 1-3
Kiropraktor 1
Læge, tandlæge o.l. 1
Terapi 1

Tekniske anlæg
Parkeringshus 1-4
P-pladser 1-3
Pumpestation o.l. 1-4

Engroshandel o.l.
Redningsstation 2-5

Mindre industri
Elektroteknik 2-4
Tekniske installationer 2-6
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KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3.

Teglgårdsparken

For det på kortet viste område E22 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

1.
Området må anvendes til erhvervsformål, institutioner, boliger og offentlige formål. Er-
hverv og institutioner skal være særligt præsentable erhvervsvirksomheder og institu-
tioner, herunder kontorer, engroshandels-, laboratorie-, udstillings-, hotel- og kursus-
virksomhed.

2.
Bebyggelse må maksimalt opføres i en højde på 16 m.

3.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed.

Vedtagelsespåtegning

Vedtaget af Middelfart Byråd den 2. februar 2004

Steen Dahlstrøm/ Birthe Papsø/
Borgmester Teknisk direktør

Komuneplanramme E22. 1:10.000




	Indhold
	LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER 
	LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL 6
	
	LOKALPLANENS INDHOLD 
	LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 9
	LOKALPLANENS  FORHOLD TIL GÆLDENDE LOKALPLAN 9
	LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 9
	LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 12
	
	KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT 25



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


