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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 34.05 
ErhvervsomrAde ved Rlzrjle 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 

22.7.85) fastsattes herved ferlgende bestemmelser 
for det i 5 2 naevnte omrsde. 

5 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til form&l at give mulighed for 
en udvidelse af erhvervsomrsdet syd for Rarjle og 

at fastlzgge bestemmelser for administration af 

Wzre- og anlegsarbejder i omrsdet. 

§ 2. Lokalplanens omrsde 

1. 

OmrAdet afgraenses som vist pi vedhaftede kortbi- 
lag af 28.7.1987 og omfatter matr. nr. 93, log, 

1 ox, 100, 87d og dele af 42 og 87~ alle af Rerjle 

by, Vejlby, samt parceller der efter den 

1.7.1987 udstykkes i omrsdet. 

2. 
Med bekendtgerelsen af den endeligt vedtagne lo- 
kalplan overferres omrsdet fra landzone til byzo- 

ne. 
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5 3. OmrAdets anvendelse 

Omrsdet m& med nedenaevnte undtagelser kun anven- 
des til erhvervsform&l. Der md kun opferres eller 

indrettes bebyggelse til eller udarves industri- 
og varksteds-, entrepren0r- og oplagsvirksomhed, 
engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har 

tilknytning til de pigazldende erhverv, eller som 

efter byridets sk0n naturligt finder plads i om- 

rgdet. 
Egentlig detailhandel rnz kun finde sted efter 
byrAdets tilladelse. 
Byrsdet kan tillade, at der opf0res eller ind- 

rettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer 

eller lignende personer med tilknytning til 

virksomheden. 

Der rns ikke udraves virksomhed, hvortil der af 

hensyn til forebyggelse af forurening m$ stilles 
betydelige afstandskrav eller andre beliggen- 

hedskrav jfr. miljsbeskyttelseslovens kapitel 5, 

herunder virksomheder, som giver anledning til 

vaesentlige sterj- og luftforurenings- eller lugt- 

gener, og som derfor bsr placeres i betydelig 
afstand fra forureningsf0lsomme omrzder. 

5 4. Veje 

Vejadgang til omrzdet rnz kun etableres fra Fa- 
brikvej. 
Der skal vaere passage for stitrafik gennem omrb- 
det fra Fabrikvej til stien pi det tidligere ba- 

neareal. 
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$$ 5. Bebyggelsens omfanq og placerinq 

1. 

Bebyggelsesprocenten rns ikke overstige 40. 

2. 

Bygningerne rni herjst opfrares med to etager og 
den totale hrajde mb ikke overstige 10 m. 

3. 
Bygningerne skal holdes mindst 5 m fra skel. 

5 6. Bebygqelsens ydre fremtraeden 

1. 
Blanke eller reflekterende tagmaterialer rns ikke 

anvendes. 

2. 

Til udvendige bygningssider rns ikke anvendes ma- 

terialer som efter byrAdets skon virker sk;emmen- 

de . 

S; 7. Ubebygqede arealer - 

1. 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning befas- 
telse eller lignende gives et ordentligt udseen- 

de, ligesom en passende orden ved oplagring af 

materialer, affald o.lign. skal overholdes. 

2. 

Som betingelse for ibrugtagen af den nye bebyg- 
gelse, skal der langs gransen mod landskabet ef- 
ter byrsdets natlrmere godkendelse plantes et le- 
vende hegn som vist pi kortbilaget. 



I henhold til kommuneplanlovens §27 vedtages 
foranstzende lokalplan endeliqt. 

Middelfart byrAd, den 1.2.1988. . 

Steen Dahlstrerm 
borgmester I Ole Larsen 

stadsingenicx 



/’ . 

EJENDOMSFORHOLD 1987. 



5 

BILAG 

Lokalplanens bagqrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af at tap- 

pefabrikken John Bentzon og Co, Aps i Rarjle ens- 
ker at udvide den eksisterende bebyggelse med en 

ny produktions- og lagerhal. 

2 
Udvidelsen bliver p; ca. 2500 m , d.v.s.2at det 
nardvendige grundareal bliver ca. 6.250 m , nbr 

man gdr ud fra den gaeldende maksimale bebyggel- 

sesprocent pi 40. 

Udvidelsen ranskes placeret nordvest for fabrik- 

ken pz naboejendommen matr. nr. 4~. 

Ogsd det tilgraensende tidligere baneareal (de1 
af matr.nr. 87a) medtages i lokalplanen, sd 
man fSr et regulaert area1 og en naturlig afgrmns- 
ning. Arealet ejes af kommunen. 

I lokalplanen bestemmes det, at der skal etable- 

res et levende hegn som afskarmning af det nye 
byggeri mod det &bne land. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

I kommuneplanen er den eksisterende virksomhed 

udlagt til b1.a. industri, og udvidelsesarealet 
til landbrug. 
Det betyder at kommuneplanen md aendres ved et 
tillaeg inden lokalplanen kan vedtages endeligt. 

Da tillzgget alene er en mindre justering af er- 
hvervsomrsdets granse, kan det behandles og 
fremlagges sidelsbende med lokalplanen. 

Kommuneplantillagget er indsat bag i haeftet. 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrsdets endelige vedtagelse og offentlig- 

gerrelse af lokalplanen m6 ejendomme, der er om- 
fattet af planen iferlge kommuneplanlovens 5 31 

kun udstykkes, bebygges eller i 0vrigt anvendes 

i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen- 
dom kan fortsztte 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 va+ 

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 

under forudsatning af, at det ikke andrer den 
saerlige karakter af det omrzde, der s0ges skabt 
ved lokalplanen. 
Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan 

kun gennemfsres ved tilvejebringelse af en ny 

lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsser- 

vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 

fortraenges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, nbr 

det vi1 vaere af vaesentlig betydning for virke- 
liggsrelsen af planen. 

. 
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Middelfart kommune 

KOMMUNEPLANTILLEG NR. 3. 
Erhvervsomrsde ved Rprjle 

Tillqsgget omfatter en eksisterende in- 

dustrivirksomhed ved Fabrikvej og et 

udvidelsesareal p$ ca. 0,8 ha. 

Omrsdet ligger i landzone. 

Ved lokalplanlagning og administration 
af byggesager i det p?i kortet viste om- 
rzde E50 skal frzrlgende anvendelses- og 

bebyggelsesm~ssige begrensninger over- 

holdes: 

1. 

Anvendelsen skal fastlaegges til lokale 
industri- lager-, handels- og vaerk- 

stedsvirksomheder. 

2. 

Bebyggelsesprocenten m$ ikke overstige 

40. 

3. 
Bebyggelsen rns kun opflares med l-2 eta- 
ger og hlajden rns ikke overstige 10 m. 

4. 

OmrAdet skal overfarres fra landzone til 
byzone. 

SAledes vedtaget af Middelfart by&d 

den 1.2.1988. 

Steen Dahlstrram 

borgmester / Ole Larsen 
stadsingenier 




