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1 Indledning 
Middelfart Kommune har igangsat udarbejdelse af plangrundlag, som muliggør 
udvikling af areal i Middelfart, der omfatter den østlige del af Trafikhavnen og 
området ved Turbinehallen. Inden for området findes den renoverede Turbinehal 
med nye tilbygninger samt Den Blå Hal. Plangrundlaget skal muliggøre, at Den 
Blå Hal kan nedrives til fordel for at udvikle et nyt byområde til blandede by-
funktioner med boliger, kontor- og serviceerhverv samt publikumsorienterede 
serviceerhverv såsom café, restaurant, fitness, klinik og lignende. Området med 
Turbinehallen indgår i plangrundlaget, for at sikre en sammenhængende plan-
lægning. 

Den planlagte udvikling er ikke i overensstemmelse med det gældende plan-
grundlag, herunder kommuneplanens rammebestemmelser (E.01.06 ”Trafik-
havn” og E.01.22 ”Turbinevej”) og de gældende lokalplaner (lokalplan nr. 140 
”Turbinehallen – kontorer o.l. ved Turbinevej” og lokalplan nr. 23.24 ”Ny trafik-
havn”). Middelfart Kommune har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantil-
læg nr. 11 til Middelfart Kommuneplan 2021-2033 og forslag til lokalplan nr. 214 
”For Kabelbyen og Turbinehallen”.  

Miljøvurderingsloven1 stiller krav om, at ændringer i eksisterende planer, der 
kan have væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. 

På baggrund af en indledende screening har Middelfart Kommune vurderet, at 
planforslagene er omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering i miljøvurde-
ringslovens afsnit II. Det indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. Mil-
jørapportens indhold og detaljeringsgrad er fastlagt på baggrund af en afgræns-
ning (scoping) iht. miljøvurderingslovens § 11. Afgrænsningen er foretaget dels 
ved en intern scopingproces i kommunen og dels ved høring af berørte myndig-
heder i henhold til lovens § 32. Nærværende miljørapport er fremlagt i offentlig 
høring parallelt med den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 
11 og forslag til lokalplan nr. 214. 

 
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 



 

 

     
 8  MILJØVURDERING AF PLANFORSLAG FOR KABELBYEN OG TURBINEHALLEN I MIDDELFART  

  

1.1 Planområdet 
Planområdet udgøres af matr.nr. 15t samt del af matr.nr. 15r, Middelfart Mark-
jorder, og omfatter et areal på ca. 1,7 ha. Området er opfyldt areal, hvoraf en 
mindre del er skråningsanlæg/kystsikring. 

Området grænser mod nord og øst op til Lillebælt, mens det mod syd grænser 
op til virksomheden ITW’s industribygninger – det tidligere ”Nordisk Kabel og 
Tråd” (NKT). Inden for området ligger den renoverede Turbinehal, der er supple-
ret med nye tilbygninger, som samlet udgør et attraktivt miljø med kontorfacili-
teter. Turbinehallen og de øvrige bevaringsværdige bygninger i NKT’s tidligere 
fabriksanlæg er opført i perioden 1898-1950 og kendetegnet ved røde teglfaca-
der, jernbetonkonstruktioner og varierende tagformer.  

Inden for området ligger også Den Blå Hal, som er af nyere dato. Arealet ved 
Den Blå Hal udgør den østlige del af Trafikhavnen. Hallen skiller sig med sit 
store volumen og markante farvevalg ud fra de omkringliggende bygninger og 
det bevaringsværdige kulturmiljø på Trafikhavnen. 

Planforslagene ændrer ikke på zonestatus. Planområdet ligger desuden i den 
kystnære del af byzonen, og er således omfattet af planlovens bestemmelser om 
planlægning i kystområderne. 

 

Figur 1-1 Planområdets beliggenhed i Middelfart ud til Lillebælt. Planområdet udgør et 
areal på ca. 1,7 ha. 

1.2 Planforslagenes formål og indhold 
Med planforslagene fastlægges områdets anvendelse til blandet bolig- og er-
hvervsformål. Der kan inden for området opføres ny bebyggelse i op til 8 etager 
og med en maksimal bygningshøjde på 29 meter over terræn. Etagearealet for 
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ny bebyggelse må ikke overstige 16.000 m². Bebyggelsen skal udformes under 
hensyn til Trafikhavnens oprindelige bebyggelse, herunder Turbinehallen, for så 
vidt angår bl.a. skala, arkitektur og materialevalg. Bebyggelsen skal desuden 
udføres i vandtætte konstruktioner op til kote 2,50, for at klimatilpasse ift. høj-
vandsikring. Gangforbindelser/mellembygninger skal udføres i glas indsat i me-
talkonstruktion, for at sikre et let og transparent udtryk. 

Områdets udendørsarealer skal som hovedprincip udformes med belægning op-
brudt af plantefelter, og der skal etableres offentlig tilgængelige stilforbindelser 
langs havnepromenaden og mellem bebyggelserne.  

Den primære vejadgang til området skal fortsat ske fra Gl Banegårdsvej til Tur-
binevej, mens der sekundært skal være vejadgang via promenaden forbeholdt 
beredskabskørsel. 

Med lokalplanforslaget stilles desuden krav om, at det kan sikres, at Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdier for hhv. støj fra veje, ekstern støj fra virksom-
heder samt luftforurening (luftkvalitetskriteriet og B-værdier) kan overholdes. 

Planforslagene tager udgangspunkt i et konkret projektforslag. Den foreløbige 
situationsplan for projektforslaget fremgår af Figur 1-2. 

 

Figur 1-2 Foreløbig situationsplan for det konkrete projektforslag. Kilde: Skaarup 
Landskab. 
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1.3 Miljørapportens indhold 
Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til 
miljøvurderingens proces og indhold. 

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, 
herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, land-
skab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og ar-
kæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

Miljøvurderingen vil blive gennemført efter de seks trin som ses i Figur 1-5.  

 
Figur 1-5: Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen. 

  Myndighedsbehandling: Middelfart Kommune  

  Høringsperiode 

Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket om-
fang, planen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lov-
givningen og planlægningen. Desuden vurderes, om der sker væsentlige indvirk-
ninger på enkelte miljøfaktorer på grundlag af de neden for nævnte kriterier, in-
dikatorer og data. 

6. OVERVÅGNING
Gennemførelse af den planlagte overvågning af miljømæssige konsekvenser. 
Overvågningsprogrammet vedtages med den endelige vedtagelse af planerne.

5. GODKENDELSE AF MILJØRAPPORT OG VEDTAGELSE AF PLANER
Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og 

lokalplan. Planerne offentliggøres sammen med en sammenfattende redegørelse, 
som beskriver hvordan miljøvurderingen og høringssvar er taget i betragtning.

4. OFFENTLIG HØRING
Planforslag og tilhørende miljørapport i offentlig høring. Her har offentligheden

og berørte myndigheder mulighed for at udtale sig.

3. MILJØRAPPORT
Myndigheden udarbejder en miljørapport, der vurderer den sandsynlige 

væsentlige indvirkning på miljøet af planernes gennemførelse.

2. AFGRÆNSNING
Myndighedens afgrænsning af miljørapportens indhold. Relevante høringssvar fra 

berørte myndigheder inddrages mht. indhold og metode af miljøvurderingen.

1. MYNDIGHEDSHØRING
Høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljørapportens indhold.
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Grundlaget for miljørapportens konsekvensvurderinger er som udgangspunkt 
aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslagene, dvs. foreliggende 
planer og rapporter mv. 

1.3.1 Grundlag for vurderingen 
Miljøvurderingen af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan 
nr. 214 skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planernes gennemførelse 
og derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af plan-
forslagene. Udarbejdelsen af planforslagene og miljøvurderingen er foregået 
sideløbende. På den måde har det været muligt at imødekomme potentielle mil-
jøkonsekvenser allerede i udarbejdelses- og beslutningsfasen af planforslagene. 

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, 
som med rimelighed kan forlanges med hensyn til de aktuelle og gængse vurde-
ringsmetoder og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. 

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet vandhåndteringsplan, trafik-
vurdering, OML-beregninger med tilhørende notat, støjberegninger med tilhø-
rende notat samt visualiseringer og der foreligger et konkret projektforslag. 

Som grundlag for miljørapportens konsekvensvurderinger er der som udgangs-
punkt anvendt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslagene, 
dvs. foreliggende planer og rapporter mv. Der er herudover taget udgangspunkt 
i relevant gældende lovgivning. 

› Til vurdering af miljøfaktoren vand (overfladevand og spildevand) er der 
som tillæg til lokalplanforslaget udarbejdet en vandhåndteringsplan for om-
rådet. Herudover er der anvendt oplysninger fra Middelfart Kommunes gæl-
dende spildevandsplan med tillæg. 

› Til vurdering af miljøfaktoren befolkning (trafik) er der som baggrund for lo-
kalplanarbejdet gennemført en vurdering af trafikale forhold, som angiver 
den estimerede fremtidige trafikmængde til og fra området. 

› Til vurdering af miljøfaktoren befolkning (støj) er der for den nærliggende 
virksomhed, ITW, foretaget en støjkortlægning af virksomhedens støjkilder, 
og der er foretaget en undersøgelse af virksomhedens støjpåvirkning på 
planområdet. 

› Til vurdering af miljøfaktoren sikkerhed (risikovirksomhed) er der indhentet 
oplysninger om en nærliggende virksomhed, som gives status som risiko-
virksomhed. 

› Til vurdering af miljøfaktoren jord (jordforurening) er der indhentet jordfor-
ureningsattester fra Region Syddanmark. 

› Til vurdering af miljøfaktoren luft & klima (luftkvalitet) er der udarbejdet 
OML-beregninger med tilhørende notat for den nærliggende virksomhed, 
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ITW, i forbindelse med ny planlægning inden for både Trafikhavnen og 
Kulgrunden. 

› Til vurdering af miljøfaktoren landskab (byrum og visuel påvirkning på ky-
sten) er der anvendt oplysninger fra Middelfart Kommunes udviklingsplan 
for Middelfart Midtby, Middelfart Kommunes gældende kommuneplan samt 
visualiseringer. 

› Til vurdering af miljøfaktoren kulturarv (kulturmiljø og bygningsbevaring) er 
der anvendt oplysninger fra kommuneatlasset for den gamle Middelfart 
Kommune, afrapportering af screening af 43 kulturmiljøer i Middelfart Kom-
mune, som er udført som et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Mid-
delfart Museum og Arkitektskolen i Aarhus, samt fra Middelfart Kommunes 
gældende kommuneplan. 

Inden for miljørapportens emneområder, er der beskrivelser af relevant miljø-
status og -mål, konsekvensvurdering af planforslagene, kumulative effekter, af-
bødende foranstaltninger og overvågningstiltag. 

1.3.2 Afgrænsning af miljørapporten 
Planforslagene muliggør omdannelse af et eksisterende areal i byzone og vurde-
res at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b) Anlægsarbej-
der i byzone. Planlægningen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lo-
kalt plan og der er gennemført en screening iht. miljøvurderingslovens § 8, stk. 
2, nr. 1. 

Det vurderes, at planforslagene kan have væsentlig indflydelse på miljøet. I for-
bindelse med forslag til plandokumenter, er der derfor udarbejdet en miljøvurde-
ring af planforslagene i overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit II.  

Afgrænsningen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger ved realisering af 
planforslagene er gennemført i henhold til de i loven fastlagte miljøfaktorer. Af-
grænsningen er gennemført for at identificere de miljøtemaer, hvor der kan 
være sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning, og som derfor er vurderet 
nærmere i miljørapporten. 

Med udgangspunkt i en gennemgang af de sandsynlige miljømæssige indvirknin-
ger som følge af planforslagene og på baggrund af høringen af berørte myndig-
heder, har Middelfart Kommune vurderet, at miljørapporten skal omfatte føl-
gende miljøfaktorer: 

› Vand; overfladevand og spildevand 

› Befolkning; trafik og støj 

› Sikkerhed; risikovirksomhed 

› Jord; jordforurening 

› Luft & klima; luftemission 

› Landskab; byrum og visuel påvirkning af kysten 
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› Kulturarv; kulturmiljø og bygningsbevaring 

Miljørapporten omfatter således en vurdering af, hvordan planforslagene kan på-
virke disse miljøfaktorer. 

Udgangspunktet for miljøvurderingen følger det afgrænsede planområde. Miljø-
vurderingen vil derudover vurdere den udbredelse af miljøpåvirkningen, der er 
relevant uden for planområdet i forhold til påvirkningens karakter. 

1.3.3 Høring af berørte myndigheder 
Berørte myndigheder skal høres på forskellige trin af miljøvurderingsprocessen 
sammen med høring af offentligheden. Inddragelsen giver mulighed for indfly-
delse på beslutningen om og udførslen af de nødvendige miljømæssige vurderin-
ger. Berørte myndigheder høres i forbindelse med: 

› afgrænsning (scoping) af miljørapportens indhold og omfang, 

› den offentlige høring af (planforslag og) miljørapporten, og 

› ved offentlig bekendtgørelse af den vedtagne plan og den sammenfattende 
redegørelse. 

Med henblik på den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detalje-
ringsniveau, har resultatet af afgrænsningen (scopingen) været sendt til høring 
hos en række myndigheder og organisationer, der kan være berørt af planforsla-
gene i perioden 5. oktober 2022 til 19. oktober 2022. De berørte myndigheder 
og organisationer har derved haft mulighed for at kommentere afgrænsningen 
eller bidrage med oplysninger, der kan indgå i miljøvurderingen. Følgende po-
tentielt berørte myndigheder er blevet hørt: 

› Miljøstyrelsen 

› Bolig- og Planstyrelsen 

› Region Syddanmark 

› Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer) 

› Beredskabsstyrelsen 

› Trekantbrand 

› Arbejdstilsynet 

› Fyns Politi 

Der er i høringsperioden kommet tre høringssvar – et fra Museum Odense (tidli-
gere Odense Bys Museer), et fra Beredskabsstyrelsen og et fra Fyns Politi.  

I høringssvaret fra Museum Odense oplyser museumsmyndigheden, at planom-
rådet ikke forventes at rumme jordfaste fortidsminder, da det allerede er bebyg-
get, men minder om, at bygherre skal være opmærksom på, at anlægsarbejdet 
omgående skal indstilles og museet kontaktes, hvis der under anlægsarbejdet 
findes arkæologiske spor, jf. museumslovens § 27. 
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I høringssvaret fra Beredskabsstyrelsen oplyser beredskabsmyndigheden, at de 
ikke har bemærkninger til afgrænsningen, såfremt plangrundlaget er med bag-
grund i de forudsætninger og betingelser, som den nærliggende risikovirksom-
hed, ITW, har udarbejdet sin sikkerhedsdokumentation på baggrund af. 

Fyns Politi oplyser i deres høringssvar, at de ingen bemærkninger har til af-
grænsningen. 

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i miljørapportens afgræns-
ning og indhold. 

1.3.4 Alternativer 
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af refe-
rencescenariet (0-alternativet). 0-alternativet beskriver det scenarie, at planfor-
slagene ikke vedtages, således at eksisterende anvendelse til erhvervsformål vi-
dereføres. 

Udviklingen af området er et led i omdannelsen af Trafikhavnen, som gradvist 
skal byomdannes. Der forventes ikke udarbejdet alternative planforslag, og der 
forventes derfor ikke umiddelbart opstillet og vurderet andre alternativer. 0-al-
ternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne sam-
menholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af planforslagene. 

For hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljø-
status. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved 0-alterna-
tivet, og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de potentielle 
konsekvenser ved gennemførelse af planforslagene. 

1.3.5 Kumulative effekter 
Kumulative effekter opstår, når flere forskellige planer og projekter tilsammen 
giver en større miljøpåvirkning end enkeltvis. I vurderingen af kumulative effek-
ter indgår både eksisterende og planlagte forhold. Når flere projekter eller pla-
ner udføres inden for samme område og med sandsynlighed påvirker de samme 
miljøforhold på samme tid, kan der være tale om kumulative påvirkninger. 

Der er sideløbende med planlægningen igangsat udarbejdelse af en helhedsplan 
for arealet vest for planområdet, som udgør den vestlige del af Trafikhavnen. 
Helhedsplanen forventes færdiggjort i løbet af 2023. Der er endnu ikke påbe-
gyndt detailplanlægning af byudviklingsprojektet for denne del af Trafikhavnen. 

Sideløbende med planlægningen pågår også en omdannelse af Kulgrunden – et 
areal vest for Trafikhavnen, der tidligere var en del af Trafikhavnen, men som 
har henligget ubebygget i en årrække. Der er ved at blive opført boliger i form af 
etagebyggeri på arealet. 
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Samspillet mellem udviklingsplanerne for planområdet og den vestlige del af 
Trafikhavnen og Kulgrunden, vil kunne indebære kumulative effekter i forhold til 
fx trafikforhold, byrum mm.  

Det vurderes herudover ikke at være andre planer eller projekter, der er rele-
vante at tage i betragtning i miljørapporten og vurderingen af planforslagene.
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2 Ikke-teknisk resumé 
Middelfart Kommune har igangsat udarbejdelse af plangrundlag for Kabelbyen 
og Turbinehallen i Middelfart, som muliggør nedrivning af Den Blå Hal til fordel 
for udvikling af et nyt byområde til blandede byfunktioner med boliger, kontor- 
og serviceerhverv samt publikumsorienterede serviceerhverv. Med plangrundla-
get videreføres bevaringsbestemmelser for den bevaringsværdige Turbinehal, 
som findes inden for planområdet. 

Middelfart Kommune gennemfører den tilhørende miljøvurderingsproces for 
plangrundlaget, hvilket betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af 
forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt udarbejdes en miljø-
rapport. 

Miljøvurderingen omfatter forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Middelfart 
Kommuneplan 2021-2033 og forslag til lokalplan nr. 214 ”For Kabelbyen og Tur-
binehallen”, og er gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og program-
mer. Det følgende udgør en sammenfatning af miljørapportens vurderinger.  

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, 
herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle go-
der, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitekto-
nisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og 
ulykker og ressourceeffektivitet, samt det indbyrdes forhold mellem disse fakto-
rer. 

Kommune- og lokalplanlægningen tager udgangspunkt i et konkret projektfor-
slag, og skal sikre, at planområdet kan anvendes til bolig- og erhvervsformål, og 
at der inden for området kan opføres op til 16.000 m² ny bebyggelse.  

Som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse stilles der med lokalplan-
lægningen krav om, at det kan godtgøres, at miljøforhold i forhold til støj og 
luftemissioner er overholdt. 
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2.1 Vand (overfladevand og spildevand) 
Planområdet grænser op til Lillebælt, og anvendes i dag til trafikhavn og er-
hvervsområde med kontorfaciliteter. Området er et kunstigt opfyldt areal, som 
terrænmæssigt er fladt og ligger i ca. kote 2,00 DVR90.  

Området ligger inden for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn, som hører under 
vandområdedistrikt Jylland og Fyn, og er omfattet af Spildevandsplan 2016-
2023 for Middelfart Kommune. Den del af planområdet, hvor der hovedsageligt 
planlægges for ny bebyggelse, er fælleskloakeret, hvilket betyder, at tag- og 
overfladevand – hvis muligt – skal håndteres på egen grund. 

Planforslagene muliggør etablering af synlige LAR-løsninger inden for området, 
men grundet områdets terrænforhold, vurderes det mest sandsynligt, at hoved-
parten af overfladevand vil skulle afledes via ledningsnettet. Dele af vandet fra 
tagoverflader kan eventuelt nyttiggøres til naturlig vanding af de plantebede. 
Regnvand forventes afvandet direkte til Lillebælt, som anses som en robust reci-
pient. 

Håndtering af overfladevand og spildevand inden for planområdet vurderes at 
være i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan, og således også 
vandområdeplanens miljømål. Omdannelsen af området forventes at have en 
positiv effekt på kvaliteten af Lillebælt og dermed på overfladevand, men det 
kan ikke garanteres, mens påvirkning på spildevand vurderes at være ubetyde-
lig. Planforslagene vurderes samlet set at have ubetydelig påvirkning på 
vand. 

2.2 Befolkning (trafik) 
Planområdet vejbetjenes i dag fra sidevejen Gl Banegårdsvej, som tilslutter den 
primære del af Gl Banegårdsvej. Der findes ingen trafiktællinger internt i områ-
det i dag, og heller ikke for sidevejen Gl Banegårdsvej. Målinger fra 2007 viser 
en årsdøgntrafik på den større vej Gl Banegårdsvej på hhv. 9.333 køretøjer, 
6.763 køretøjer, 5.964 køretøjer og 5.562 køretøjer og en trafiktælling fra 2017 
foretaget i krydset Viaduktvej/Østergade/Odensevej/Gl Banegårdsvej viser en 
årsdøgntrafik på 4.687 køretøjer ad Gl Banegårdsvej, hvoraf 103 er lastbi-
ler/tung trafik. Trafik til og fra planområdet vurderes i dag at udgøre 150 bilture 
i døgnet, og at bestå af en ligelig blanding af biltrafik og tunge køretøjer.  

Med omdannelsen af planområdet vil trafikbelastningen og -mønstret ændre sig. 
Der planlægges for at begrænse bilkørsel internt i området, men der vil fortsat 
være kørsel til og fra områdets parkeringsfaciliteter. Trafik til og fra området 
vurderes at komme til at udgøre 1.300 bilture i døgnet.  

Det nye byområde vil primært skulle vejbetjenes fra sidevejen Gl Banegårdsvej, 
og sekundært fra Havnepromenaden, som vil være forbeholdt beredskabskørsel. 

Trafikmængden til og fra området øges markant, men der er tale om en be-
grænset trafikmængde sammenlignet med den nuværende årsdøgntrafik på Gl 
Banegårdsvej, og mængden af tung trafik forventes at blive reduceret. 
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Trafikbelastningen forventes at blive mere spredt ud over døgnet end hvad, der 
er tilfældet i dag, som følge af, at der inden for området kan etableres boliger og 
serviceerhverv i form af bl.a. café, restaurant, fitness og lignende funktioner, 
som kan medføre aktivitet i aftentimerne. Gl Banegårdsvej vurderes at være ro-
bust nok til at kunne bære den øgede trafikmængde, som planlægningen gene-
rer. 

Planforslagene vurderes på den baggrund at have en lille påvirkning på trafik-
afviklingen. 

2.3 Befolkning (støj) 
Planområdet grænser op til produktionsvirksomheden, ITW. Virksomheden skal 
som udgangspunkt kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for støj for virksomheder inden for planområdet, som for områder til blandet bo-
lig- og erhvervsbebyggelse er 55 dB, 45 dB og 40 dB i hhv. dag-, aften- og nat-
tetimerne.  

Der er foretaget beregninger af støj fra ITW, som viser, at de vejledende støj-
grænser vil kunne overholdes på facader af det planlagte byggeri og udendørs 
opholdsarealer i dagperioden, mens der i aften- og natperioden vil være mindre 
overskridelser i den sydligste del af planområdet i størrelsesordenen 0-3 dB (af-
tenperioden) og 0-6 dB (natperioden).  

Der er desuden foretaget beregninger som viser, at støjgrænserne vil kunne 
overholdes på facader af det planlagte byggeri og udendørs opholdsarealer, så-
fremt der udføres støjdæmpende tiltag ved støjkilderne hos ITW. 

Området er omfattet af Miljøstyrelsens lempede støjkrav, og det er således mu-
ligt at planlægge for støjfølsomme anvendelser inden for området, selvom støj-
påvirkningen fra ITW overskrider de vejledende grænseværdier. Med de lem-
pede støjkrav skal de vejledende grænseværdierne på 55/45/40 dB kunne over-
holdes på primære udendørs opholdsarealer, mens det for sove- og opholdsrum 
indendørs med åbne vinduer er grænseværdier på 43/33/28 dB, der skal kunne 
overholdes. 

Der stilles med lokalplanforslaget krav om, at Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for ekstern støj fra virksomheder kan overholdes på udendørs op-
holdsarealer, og at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbidrag in-
dendørs i sove- og opholdsrum kan overholdes ved ny bebyggelse. Det er en 
forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at det kan påvises, at grænse-
værdierne kan overholdes inden for planområdet. 

Erhverv inden for planområdet skal ligeledes overholde støjkravene, og vil der-
med heller ikke give anledning til en støjpåvirkning, som overskrider de vejle-
dende grænseværdier. 

Det vurderes, at de lempede støjkravene vil kunne overholdes inden for planom-
rådet for så vidt angår grænseværdier for støjbidrag fra virksomheder indendørs 
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i sove- og opholdsrum og på udendørs opholdsarealer. Støj fra ITW vurderes så-
ledes at have ubetydelig påvirkning på befolkningen. 

2.4 Sikkerhed (risikovirksomhed) 
Planområdet ligger inden for planlægningszone omkring den nærliggende risiko-
virksomhed, ITW. Der kan inden for planlægningszonen planlægges for boliger, 
erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at 
den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for individer ligger inden for risi-
komyndighedernes acceptkriterium. Der er gennemført en risikoanalyse, hvori 
den samlede risikopåvirkning vurderes at være acceptabel, og risikovirksomhe-
den har redegjort for sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, at sandsynlig-
heden for uheld er reduceret til et minimum. Risikomyndighederne er blevet hørt 
forud for offentliggørelsen af plangrundlaget i henhold til bekendtgørelse om 
planlægning omkring risikovirksomheder. Planforslagene vurderes at være i 
overensstemmelse med lovgivningen og kommuneplanens retningslinjer. 

Nærheden til risikovirksomheden, herunder planområdets beliggenhed inden for 
planlægningszonen, vurderes at have ubetydelig påvirkning på sikkerheden 
inden for området i forhold til risiko for større ulykker som følge af nærheden til 
risikovirksomheden. 

2.5 Jord (jordforurening) 
Planområdet ligger i byzone og er områdeklassificeret som potentielt jordforure-
net. Der er i størstedelen af planområdet kortlagt jordforurening på vidensni-
veau 1 (V1), mens der for mindre arealer er kortlagt jordforurening på vidensni-
veau 2 (V2).  

Planlægningen skal overholde de almindelige regler om, at det skal sikres, at de 
øverste 50 cm jord af det ubebyggede areal ikke er forurenet eller at der etable-
res en fast varig belægning på arealet, og kommunens miljøafdeling skal kon-
taktes, hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres yderli-
gere tegn på jordforurening. 

Med det konkrete projektforslag vil hovedparten af planområdet være bebygget 
eller befæstet, og det antages, at beplantede arealer vil være med ny, ren jord 
samt at jordhåndtering vil ske i henhold til lovens bestemmelser. 

Med planforslagene ændres området anvendelser til følsomme anvendelser, 
hvorved der skal opnås en § 8-tilladelse inden der kan ske ændring i arealan-
vendelsen eller udføres bygge- og anlægsarbejdet inden for de V1- og V2-kort-
lagte arealer. Vilkår mv. vil i den forbindelse kunne stilles af myndigheden. 

Planforslagene vurderes på den baggrund at have ubetydelig påvirkning på 
miljøet for så vidt angår jordforurening. 
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2.6 Luft & klima (luftkvalitet) 
Planområdet grænser op til produktionsvirksomheden, ITW. Det er ved en gen-
nemgang af virksomhedens nuværende processer og emissioner konstateret, at 
de væsentligste emissioner består af saltsyre, kaliumhydroxid og krom (III). 

Af ITW’s gældende miljøgodkendelse fremgår det, at virksomheden ikke vil give 
anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil 
kunne drives uden gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse 
med miljøgodkendelsens vilkår. Det er desuden ved emissionsmålinger og OML-
beregninger påvist, at Miljøstyrelsens vejledende B-værdier overholdes overalt 
inden for planområdet og i samtlige relevante receptorhøjder (etagehøjder). 

Der vurderes således at være ubetydelig påvirkning på luftkvaliteten inden for 
planområdet som følge af luftemissioner fra produktionsvirksomhed, ITW.  

Planforslagene vurderes ikke at medføre udviklingsmæssige begrænsninger for 
ITW. 

2.7 Landskab (byrum og visuel påvirkning på 
kysten) 

Planområdet ligger i den kystnære del af byzonen og har generelt en lukket ka-
rakter med begrænset adgang for offentligheden. Skalaen for planområdet er i 
dag fastlagt til 2 etager/12 meter for den vestlige del af området og 3 etager/16 
meter for den østlige del. Skalaen af ITW’s bebyggelse er fastlagt til 2 etager/10 
meter. 

Området er omfattet af udviklingsplanen for Middelfart Midtby, og ligger i den 
’nye’ bymidte, som Middelfart Kommune ønsker at understøtte og muliggør ny 
udvikling og nye byggemuligheder indenfor. Der er igangsat udarbejdelse af hel-
hedsplan for arealet vest for planområdet, som forventes færdiggjort i 2023. 
Helhedsplanens hovedfokus er at omdanne arealet til et nyt bykvarter med boli-
ger og erhverv, hvor hovedgrebet er bypark, der sammenbinder områder med 
forskellige identiteter. Overgangen vil gå fra tæt og grønt i syd til mere åbent 
med udsigt og direkte forbundet med Lillebælt i nord. 

Planforslagene muliggør ny bebyggelse til boliger, kontor- og serviceerhverv 
samt publikumsorienterede serviceerhverv i en skala på op til 8 etager/29 me-
ter. Skalaen vil afvige fra den nuværende skala inden for planområdet, men vil 
dog harmonere med eksisterende og kommende bebyggelser på havnefronten 
vest for planområdet. Konceptdiagrammer og principvisualiseringer for det plan-
lagte byggeri viser, hvordan bebyggelsen er tilpasset bymiljøet og det rekreative 
kystlandskab, hvor der vurderes at være et positivt samspil.  

Planforslagene vurderes at være i overensstemmelse med planerne for området, 
og at have væsentlig påvirkning på landskab, herunder byrum og kystland-
skab.  
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2.8 Kulturarv (kulturmiljø og bygningsbevaring) 
Planområdet ligger inden for det særligt bevaringsværdige kulturmiljø ”Nordisk 
Kabel og Tråd”. Udvikling inden for området skal ske under hensyntagen til om-
rådets kulturhistoriske værdier. Området rummer ITW’s fabriksbygninger, Turbi-
nehallen og Den Blå Hal (tidligere Nordisk Kabel og Tråd), som løbende er ud-
bygget fra 1898 og frem til i dag. 

Fabriksbygningerne fremstår velholdte og sammenhængende i sit udtryk. Arki-
tektonisk skiller Den Blå Hal skiller sig dog markant ud fra de øvrige bebyggel-
ser.  

Turbinehallen, som er et tidligere kulfyringsanlæg, er udpeget som bevarings-
værdig bygning med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 2 efter SAVE-
metoden). Turbinehallen er opført i 1919, og har i 2013 gennemgået en større 
renovering og ombygning samt tilbygning. Der er ved istandsættelsen lagt vægt 
på at bevare bygningens rå og industrielle præg. Den nuværende lokalplan for 
området (lokalplan nr. 140) indeholder bevaringsbestemmelser for Turbinehal-
len. 

Med planforslagene videreføres bevaringsbestemmelserne for Turbinehallen. 
Planforslagene muliggør desuden nedrivning af Den Blå Hal til fordel for ny be-
byggelse, der skal udformes under hensyn til Trafikhavnens oprindelige bebyg-
gelse for så vidt angår bl.a. skala, arkitektur og materialevalg, og bebyggelsen 
skal derfor som hovedprincip fremtræde med facader i røde tegl. Tilbygning til 
Turbinehallen skal udformes med facader i røde tegl og zinkbeklædninger, for at 
sikre visuel sammenhæng med den eksisterende tilbygning og Turbinehallen 
samt det bagvedliggende fabriksanlæg. Den planlagte omdannelse vurderes at 
medføre en større arkitektonisk og materialemæssig sammenhæng i området, 
end hvad der er i dag.  

Planforslagene vurderes at have ubetydelig påvirkning på kulturarv, herunder 
kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger. 

2.9 Kumulative effekter 
Omdannelsen af planområdet medfører ændring af ITW’s ledningsnet til håndte-
ring af overfladevand og spildevand, som i dag krydser planområdet. Eventuel 
omlægning vil ske i regi af og med accept fra ITW.  

Omdannelse af Trafikhavnen og Kulgrunden kan potentielt medføre kumulative 
effekter i forhold til påvirkning af trafik, støj, byrum og kystlandskab, men om-
fanget heraf kendes ikke for nuværende. 

Der vurderes herudover ikke at være andre planer eller projekter, som kan med-
føre kumulative effekter. 
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2.10 Afværgende foranstaltninger 
Afværgeforanstaltninger kan generelt beskrives som tiltag, der kan medvirke til 
at undgå, mindske eller kompensere for negative miljøpåvirkninger. 

I forhold til sikkerhed foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltninger end 
de sikkerhedsforanstaltninger i form af forebyggende og afhjælpende barrierer, 
som den nærliggende virksomhed selv etablerer for at sikre mod eventuelle 
ulykker. 

I forhold til jord foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltning end de, der 
eventuelt måtte blive stillet i forbindelse med en § 8-tilladelse. 

I forhold til kulturarv foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltning end de 
bevaringshensyn, som lokalplanforslaget indeholder for den bevaringsværdige 
bygning Turbinehallen og lokalplanforslagets bestemmelser for ny bebyggelses 
ydre fremtræden. Dette sikres bl.a. gennem den almindelige byggesagsbehand-
ling. 

Gennemførelse af planlægningen vurderes herudover ikke at medføre påvirknin-
ger af miljøet i et omfang, som medfører behov for afværgende foranstaltninger. 

2.11 Overvågning 
Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består i at følge inte-
resseparametrene, hvad angår størrelsesorden, tid og rum. Målet med overvåg-
ning er at identificere uforudsete negative virkninger. 

I forhold til trafik foretager Middelfart Kommune hvert år trafiktællinger på kom-
munens veje, som viser antallet af biler og deres hastighed, og der foretages 
generel overvågning af trafiksikkerhed og uheldsdata. Der foreslås herudover in-
gen særskilt overvågning. 

I forhold til sikkerhed foreslås ingen overvågningstiltag udover de procedurer, 
som risikovirksomheden selv har for kontrol af anlæg mv.  

For de øvrige miljøemner foreslås ingen særskilt overvågning.
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3 Vand (overfladevand og spildevand) 
Miljøpåvirkninger i forhold til vand vurderes i forhold til, hvordan overfladevand 
og spildevand håndteres inden for planområdet.  

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes Middelfart Kommunes gæl-
dende spildevandsplan med tillæg, den vandhåndteringsplan, som er udarbejdet 
af MOE i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 214 ”For Kabel-
byen og Turbinehallen”, Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jyl-
land og Fyn samt relevant lovgivning. 

3.1 Miljøstatus og mål 
Planområdet ligger på Middelfart havnefront og grænser mod nord og øst op til 
Lillebælt. Området er et kunstigt opfyldt areal, som blev etableret for at gøre 
plads til de nødvendige havnearealer til industri. Jorden inden for planområdet 
består af fyldjord med sand og grus, og der er fundet slagger og tegl i flere bo-
ringer (MOE A/S, 2022b). 

Terrænmæssigt er området fladt og ligger i ca. kote 2,00 DVR90.  

Arealet ved Den Blå Hal anvendes i dag til trafikhavn, mens arealet ved Turbine-
hallen anvendes til erhvervsområde med kontorfaciliteter.  

3.1.1 Spildevandsplanlægning 
Planområdet er omfattet af den gældende Spildevandsplan 2016-2023 for Mid-
delfart Kommune, som fastlægger rammerne for, hvordan spildevand skal hånd-
teres i kommunen. Arealet ved Den Blå Hal ligger inden for kloakopland 1.8B og 
er fælleskloakeret og deler kloakopland med ITW, og arealet ved Turbinehallen 
ligger inden for kloakopland 1.8D og er spildevandskloakeret. Den resterende 
del af planområdet ligger ikke inden for et kloakopland.  

I fælleskloakerede arealer afledes regn- og spildevand i samme system. Dræn-
vand fra omfangsdræn2 må afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand 

 
2 Ved omfangsdræn forstås drænsystemer til afledning af nedsivende overfladevand, etab-
leret i en afstand fra bygningskonstruktioner på maksimalt 2 meter. 
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ikke må afledes til offentlig kloak. I spildevandskloakerede arealer skal alt regn-
vand bortskaffes lokalt, og drænvand må ikke afledes til offentlig kloak (Middel-
fart Kommune, 2016). 

Ifølge vandhåndteringsplanen findes der inden for området flere private lednin-
ger med udløb direkte til Lillebælt, dvs. uden forsinkelse. Ledningerne er vist 
som spildevandsledninger, men det vurderes usandsynligt, at der udledes spil-
devand direkte til Lillebælt (MOE A/S, 2022b). 

3.1.2 Vandrammedirektivet 
EU's vandrammedirektiv3 fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og 
søer, overgangsvande, kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fast-
sætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administra-
tive struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af 
vandmiljøet. Direktivets overordnede formål er beskyttelse og forbedring af 
vandmiljøet og vandøkosystemers tilstand, og at fremme bæredygtig vandan-
vendelse. Vandrammedirektivet foreskriver den overordnede målsætning for re-
cipienterne. 

Vandrammedirektivets bestemmelser er implementeret i dansk lov ved bl.a. lov 
om vandplanlægning4, der fastlægger rammerne for beskyttelse og forvaltning 
af overfladevand og grundvand. 

3.1.3 Vandplanlægning  
Lov om vandplanlægning fastlægger rammerne for beskyttelsen af overflade-
vand og grundvand, som blandt andet har udmøntet sig i vandområdeplaner, 
der er udarbejdet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) 
og implementerer EU’s Vandrammedirektiv i Danmark. Vandområdeplanerne er 
en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, som skal sikre renere vand 
i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med 
vandrammedirektivet. Målet med vandområdeplanerne er blandt andet at opnå 
bedre tilstand i fjorde og ved kyster, ved at reducere udledning af kvælstof, som 
blandt andet sker ved udledning af spildevand direkte eller via vandløb til de 
marine vandområder.  

Danmark er opdelt i fire vandområdedistrikter, som tilsammen er underinddelt i 
23 hovedvandoplande. Et hovedvandopland er defineret som et større vandløbs-
opland, som er slået sammen med et antal mindre vandløbsoplande, mens et 
vandområdedistrikt er defineret som et land- og havområde bestående af et 
vandløbsopland eller flere tilstødende vandløbsoplande sammen med det tilhø-
rende grundvand og kystvand.  

Planområdet ligger inden for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn, som hører un-
der vandområdedistrikt Jylland og Fyn. De relevante miljøkrav for distriktets 

 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæg-
gelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 
4 LBK nr. 126 af 26/01/2017 om vandplanlægning. 
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vandområder, herunder blandt andet Lillebælt, som planområdet grænser op til, 
er fremsat i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 
(Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016). 

Miljømålet for de marine vandområder inden for hovedvandopland Lillebælt/Fyn 
er ”god tilstand”, og der må ikke ske forringelse af den nuværende tilstand. Mil-
jømålet omfatter økologisk og kemiske tilstand. 

3.2 Konsekvensvurdering 
Planforslagene muliggør en omdannelse af området til et nyt attraktivt byom-
råde til blandede byfunktioner med boliger, kontor- og serviceerhverv samt pub-
likumsorienterede serviceerhverv. Hovedparten af de byggefelter, der udlægges 
med planen, udlægges inden for Den Blå Hals areal, som er fælleskloakeret og 
deler kloakopland med ITW’s fabriksbygninger (kloakopland 1.8B). Der gives 
ikke mulighed for ny bebyggelse inden for den del af planområdet, som ligger 
uden for spildevandsplanens kloakoplande.  

Ny bebyggelse vil skulle tilsluttes det offentlige kloaknet efter Middelfart Kom-
munes anvisninger. Det fremgår af spildevandsplanen, at kloakopland 1.8B fort-
sat skal være fælleskloakeret, og at tag- og overfladevand – såfremt det er mu-
ligt – skal håndteres på egen grund i forbindelse med kloakering af ny bebyg-
gelse inden for et eksisterende kloakopland. 

Regnvand inden for området forventes afvandet direkte til Lillebælt, som anses 
som en robust recipient. Der planlægges for begrænsning af færdsel internt i 
området samt begrænsning af parkering på terræn, og det vurderes derfor at 
være tilstrækkeligt at føre regnvand gennem sandfang inden udledning til reci-
pient, hvorfor regnvand ikke vil skulle forsinkes lokalt inden udledning.  

Planforslagene muliggør dog synlige LAR-anlæg i form af vandrender, regn-
vandstrug og lignende, men grundet det meget flade og lavtliggende terræn i 
området, anses det for mest sandsynligt, at langt hovedparten af overfladevan-
det vil skulle afvandes via ledningsnettet. Dele af vandet fra tagoverflader kan 
eventuelt nyttiggøres til naturlig vanding af plantebede. 

Håndtering af overfladevand og spildevand inden for planområdet vurderes at 
være i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan, og således også 
vandområdeplanens miljømål, herunder at der ikke må ske forringelse af Lille-
bælts kemiske og økologiske tilstand. Da det er uvist, om der i dag udledes spil-
devand direkte til Lillebælt, er det svært at vurdere, om omdannelsen vil have 
en positiv effekt på tilstanden af Lillebælt, ved – potentielt – at reducere tilførs-
len af kvælstof. Det forventes dog, at den ændrede anvendelse samt de vand-
håndteringstiltag, som der lægges op til med planforslagene, vil have en positiv 
effekt på kvaliteten af Lillebælt og således på overfladevand, men det kan ikke 
garanteres. Påvirkningen på spildevand vurderes at være ubetydelig. Planforsla-
gene vurderes derfor samlet set at have ubetydelig påvirkning på vand. 
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3.3 Kumulative effekter 
Omdannelse af planområdet kan medføre ændring af virksomheden ITW’s led-
ningsnet til håndtering af overfladevand og spildevand, som i dag krydser plan-
området med udløb til Lillebælt. Eventuel omlægning af ledningsnettet vil ske i 
regi af og med accept fra ITW.  

Der vurderes herudover ikke at være andre planer eller projekter, som kan med-
føre kumulative effekter for håndtering af overfladevand og spildevand inden for 
området. 

3.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger. 

3.5 Overvågning 
Der foreslås ingen særskilt overvågning. 
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4 Befolkning (trafik) 
Miljøpåvirkninger på befolkning vurderes i forhold til den øgede trafikale belast-
ning, som omdannelsen af Kabelbyen og Turbinehallen forventes at genere. 

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes en trafikvurdering foreta-
get af MOE i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 214 ”For 
Kabelbyen og Turbinehallen”.  

4.1 Miljøstatus og mål 
Den renoverede Turbinehal med nye tilbygninger, som findes i den østlige del af 
planområdet, anvendes i dag til kontorfaciliteter, mens den Blå Hal, som findes i 
den vestlige del af planområdet, anvendes som produktionshal. 

Planområdet vejbetjenes i dag fra Gl Banegårdsvej. 

Der findes en trafiktælling fra 2018 foretaget i krydset Viaduktvej/Øster-
gade/Odensevej/Gl Banegårdsvej, som viser en årsdøgntrafik ad Gl Banegårds-
vej på 4.687 køretøjer, hvoraf 103 er lastbiler/tunge køretøjer. Herudover er der 
i 2007 foretaget fire forskellige målinger på Gl Banegårdsvej, som viser en års-
døgntrafik på hhv. 9.333 køretøjer, 6.763 køretøjer, 5.964 køretøjer og 5.562 
køretøjer. Der findes ingen trafikmålingerne for sidevejen, Gl Banegårdsvej.  

Der findes ingen trafiktællinger internt i området i dag, så trafik til og fra områ-
det er derfor estimeret med en vis usikkerhed. Baseret på antal p-pladser og 
områdets formål vurderes det, at trafik til og fra området i dag udgør 150 bilture 
i døgnet (MOE A/S, 2022c). Med udgangspunkt i områdets nuværende anvendel-
ser antages det, at trafikken er en ligelig blanding af biler og tungere trafik i 
form af lastbiler. 

4.2 Konsekvensvurdering 
Med planforslagene muliggøres en udvikling af området til et nyt byområde til 
blandede byfunktioner med boliger, kontor- og serviceerhverv samt publikums-
orienterede serviceerhverv. Planlægningen forudsætter nedrivning af Den Blå 
Hal, mens Turbinehallen med tilbygninger forudsættes bevaret med nuværende 
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anvendelser. Der forventes derfor en markant ændring i trafikkens omfang og 
sammensætning. 

Planforslagene giver mulighed for at etablere op til 16.000 m² ny bebyggelse i 
tillæg til etagekvadratmeterne for den eksisterende Turbinehal med tilbygninger. 

Området planlægges generelt ud fra et princip om at begrænse intern bilkørsel 
til et minimum, af hensyn til at højne områdets attraktion som et mangfoldigt 
rekreativt byområde med kvalitetsfyldte byrum. 

Det nye byområde skal fortsat vejbetjenes fra Gl Banegårdsvej, dels via Turbi-
nevej, Trækkerigade Itw og Pistolstræde Itw til områdets parkeringsfaciliteter og 
dels via Havnepromenaden (området langs kajkanten). Vejadgang via Havne-
promenaden er alene tiltænkt beredskabskørsel.  

4.2.1 Trafikberegninger 
Trafik til og fra området vurderes at komme til at udgøre 1.300 bilture i døgnet 
(MOE A/S, 2022c). Beregningen af den forventede trafikmængde tager udgangs-
punkt i 12.000 m² kontorareal med en turrate på 8,4 bilture pr. 100 m² samt 
4.000 m² boligareal med en turrate på 3,4 bilture pr. bolig, som skal lægges til 
de nuværende 150 bilture i døgnet. Beregningen fremgår af trafikvurderingen. 

4.2.2 Trafikale konsekvenser 
Adgangsvejen Gl Banegårdsvej slutter til den primære del af Gl Banegårdsvej i 
et firbenet kryds (Gl Banegårdsvej/Tværgade). Det forventes derfor, at trafikbe-
lastningen fra planområdet herfra vil fordele sig ud på de øvrige tre ben af kryd-
set, med en forventet større andel på Gl Banegårdsvej end på Tværgade, da 
sidstnævnte er en mindre vej. Al trafik til og fra området, herunder både den 
daglige trafik og beredskabskørsel, vil skulle afvikles via Gl Banegårdsvej. 

Omdannelsen af planområdet vil medføre, at trafikbelastningen og -mønstret for 
området ændrer sig. Der planlægges for at begrænse bilkørsel internt i området, 
men der vil fortsat være kørsel til og fra områdets parkeringsfaciliteter. Med de 
nuværende anvendelser til kontor- og produktionserhverv antages trafikbelast-
ningen at være størst i morgen- og dagtimerne, mens den med de nye anven-
delser forventes at være mere spredt over døgnet som følge af, at der gives mu-
lighed for boliger og serviceerhverv i området, herunder bl.a. café, restaurant, 
fitness og lignende, hvor der også må forventes aktivitet i aftentimerne. Det er 
samtidig sandsynligt, at mængden at lastbiler/tunge køretøjer vil blive væsent-
ligt mindre til og fra området i takt med, at produktionshallen nedlægges. 

Trafikmængden til og fra området øges markant (mere end ottedobles), hvilket 
til en vis grad forventes at kunne mærkes på Gl Banegårdsvej. Der er dog tale 
om en begrænset trafikmængde sammenlignet med den nuværende årsdøgntra-
fik på Gl Banegårdsvej, baseret på trafiktællingen fra 2018 og målingerne fra 
2007. I takt med, at mængden af biltrafik til Gl Banegårdsvej øges, reduceres 
antallet af lastbiler til Gl Banegårdsvej forventeligt også som følge af områdets 
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omdannelse. Dog vil ITW fortsat genere en vis andel af tung trafik ud på Gl Ba-
negårdsvej. Gl Banegårdsvej er en robust hovedindfaldsvej til Middelfart, der 
vurderes at kunne bære den øgede trafikmængde. Planforslagene vurderes på 
den baggrund at have en lille påvirkning på trafikviklingen. 

4.3 Kumulative effekter 
Havneaktiviteterne inden for Trafikhavnen, som foruden planområdet også om-
fatter arealerne vest for planområdet, vil blive videreført frem til udgangen af 
2023, hvorefter også denne del gradvist vil blive omdannet fra industriområde til 
blandet byområde.  

Der er igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for arealet vest for planområdet, 
som udgør den vestlige del af Trafikhavnen. Helhedsplanen forventes færdig-
gjort i løbet af 2023. Byudviklingsprojektet for den vestlige del af Trafikhavnen 
er således endnu ikke detailplanlagt, og de forventede fremtidige trafikforhold 
for området kendes derfor ikke. Det må dog antages, at byomdannelsen vil 
medføre en væsentlig ændring for trafikbelastningen og -mønstrene i området, 
med en forventning om, at der i fremtiden vil være en større biltrafik, mens 
mængden af tung trafik generelt vil blive reduceret.  

Sideløbende med planlægningen pågår en omdannelse af Kulgrunden (arealet 
vest for Trafikhavnen) fra ubebygget havneareal til boliger, som ligeledes må 
forventes at medføre trafikale ændringer. Kulgrunden skal vejbetjenes fra Hav-
negade.  

Det er for nuværende ikke muligt at komme med et konkret bud på kumulative 
effekter som følge af byomdannelsen af den vestlige del af Trafikhavnen og 
Kulgrunden, da de fremtidige trafikale forhold ikke kendes, men det forventes, 
at det i takt med omdannelsen bliver nødvendigt at indtænke nye eller ændrede 
trafikale løsninger, som kan afvikle den samlede fremtidige trafik. 

4.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger. 

4.5 Overvågning 
Middelfart Kommune foretager hvert år trafiktællinger på kommunens veje, som 
viser antallet af biler og deres hastighed, og der foretages generel overvågning 
af trafiksikkerhed og uheldsdata. 

Der foreslås herudover ingen særskilt overvågning. 
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5 Befolkning (støj) 
Miljøpåvirkninger på befolkning vurderes på baggrund af støj fra nabovirksom-
heden, ITW. 

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes støjberegninger foretaget 
af MOE i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 214 ”For Kabel-
byen og Turbinehallen” samt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj 
fra virksomheder og vejledende grænseværdier for støjbidrag fra virksomheder 
indendørs i sove- og opholdsrum i støjisolerede boliger mv. Støjberegningerne 
er foretaget med udgangspunkt i en støjkortlægning af ITW’s støjkilder foretaget 
af COWI i marts 2022. 

5.1 Miljøstatus og mål 
Planområdet grænser op til produktionsvirksomheden, ITW, hvis nuværende ak-
tiviteter omfatter produktion af pistolsøm, traditionelle håndsøm, sourcing af 
skruer og overfladebehandling heraf, jf. virksomhedens gældende miljøgodken-
delse (Middelfart Kommune, 2015). Redegørelse for retningslinjer gældende for 
produktionsvirksomheder fremgår af afsnit 8.1.1. 

5.1.1 Fakta om støj 
Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet 
dB. Der tages ved måling og beregning af støj hensyn til, hvordan det menne-
skelige øre opfatter lyd – kaldet A-vægtning – og resultatet angives normalt 
med enheden dB(A). I denne rapport er anvendt betegnelsen dB, selvom der er 
tale om det A-vægtede støjniveau. 

Den mindste ændring af støjen som det menneskelige øre kan opfatte, er en 
ændring på 1 dB, hvis to støjniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinan-
den. En ændring på 1 dB betragtes derfor i praksis ikke som en tydeligt hørbar 
ændring. En ændring af støjniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar. En 
ændring på 8-10 dB opfattes som en halvering eller fordobling af støjen. 

5.1.2 Støjgrænseværdier 
Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj, herunder 
ekstern støj fra virksomheder. Der er forskellige vejledende grænseværdier for 
dag-, aften- og natperioden, og grænseværdierne afhænger af det tilstødende 
områdes anvendelse. Til vurdering af støjpåvirkning fra ITW inden for planområ-
det, anvendes som udgangspunkt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
støj fra virksomheder mod områder til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, 
som ifølge Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder5 er som 
angivet i Tabel 5-1: 

 
5 Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1984. 
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Tabel 5-1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder mod 
områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). 

 Mandag-fredag  
kl. 07-18, lørdag 

kl. 07-14 

Mandag-fredag  
kl. 18-22, lørdag 
kl. 14-22, søn- 
og helligdag kl. 

07-22 

Alle dage  
kl. 22-07 

Områder for blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse, cen-

terområder (bykerne) 
55 dB 45 dB 40 dB 

 

De vejledende støjgrænseværdier udtrykker en støjpåvirkning, der efter Miljø-
styrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis stø-
jen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolk-
ningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have negative ef-
fekter på helbredet. 

Støjgrænserne skal kunne overholdes i alle punkter udendørs i det pågældende 
område, og altså ikke kun i nærheden af bygningerne. 

Lempede støjkrav 

Det er i visse tilfælde muligt at lokalplanlægge for støjfølsomme anvendelser, fx 
boliger, i et område, hvor eksisterende virksomheder giver anledning til en støj-
påvirkning, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. 
Det gælder fx ved planlægning for ny bebyggelse til støjfølsomme anvendelser i 
områder for blandede byfunktioner. Reglerne for de lempede støjkrav er beskre-
vet i Miljøstyrelsens tillæg til vejledning for ekstern støj fra virksomheder6.  

Der kan således planlægges for nye støjisolerede boliger eller tilsvarende støjføl-
somme anvendelser, hvis lokalplanen sikrer, at: 

› alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til 
boligerne, har et støjniveau, som er lavere end den vejledende grænse-
værdi i Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder, jf. Ta-
bel 5-1. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overve-
jende anvendes til færdsel til fods, og 

› boligernes facader udformes, så støjniveauet i sove- og opholdsrum inden-
dørs med åbne vinduer ikke overstiger værdierne i tabellen nedenfor (Tabel 
5-2). 

 
6 Ekstern støj fra virksomheder. Tillæg fra 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984. 
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Tabel 5-2 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbidrag fra virksomheder 
indendørs i sove- og opholdsrum i støjisolerede boliger mv. for blandet bolig og erhverv 
(bykerne). 

 Mandag-fredag  
kl. 07-18, lørdag 

kl. 07-14 

Mandag-fredag  
kl. 18-22, lørdag 
kl. 14-22, søn- 
og helligdag kl. 

07-22 

Alle dage  
kl. 22-07 

Blandet bolig og erhverv 
(bykerne) 

43 dB 33 dB 28 dB 

 

For boliger, hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved 
facaden ikke sammenholdes med de almindelige vejledende grænseværdier i 
Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder, jf. Tabel 5-1. Dog 
skal disse grænseværdier stadig være overholdt på de udendørs opholdsarealer i 
umiddelbar tilknytning til boligerne. 

Ifølge tillægget til vejledningen er det bygherrens ansvar, at byggeriet dispone-
res og projekteres således, at de lempede støjkrav, jf. Tabel 5-2, kan overhol-
des. Bygherre er ansvarlig for, at støjgrænserne overholdes, så længe støjfor-
holdene er uforandrede på virksomheden, som giver anledning til støjbelastnin-
gen. Hvis støjforholdene senere ændrer sig på virksomheden, vil virksomheden 
være ansvarlig for nødvendig støjdæmpning.  

5.1.3 Støjberegninger 
Der er foretaget beregninger af støjen fra virksomheden ITW til planområdet for 
hhv. dag-, aften- og natperioden. Beregningerne er foretaget som vejledende 
støjkonturer i højden 1,5 meter over terræn, svarende til udendørs opholdsarea-
ler på terræn, samt som punktberegninger på facaderne af det planlagte byggeri 
på Den Blå Hals areal (MOE A/S, 2022a). De vejledende støjkonturer fremgår af 
Figur 5-1. 

Beregningerne har vist, at de vejledende grænseværdier for støj, jf. Tabel 5-1, 
vil kunne overholdes på facader af det planlagte byggeri og udendørs opholds-
arealer i dagperioden, mens der i aften- og natperioden vil være overskridelser 
af de vejledende grænseværdier på dele af facaderne og på dele af de udendørs 
opholdsarealer i de sydligste dele af planområdet. Overskridelserne på facaderne 
vil i aftenperioden være i størrelsesordenen 0-3 dB, mens de i natperioden vil 
være i størrelsesordenen 0-6 dB (MOE A/S, 2022a). 

Overskridelserne vurderes primært at stamme fra et ventilationsanlæg, der er 
placeret på den nordlige gavl af en hal, som grænser op til Den Blå Hals areal.  
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Figur 5-1 Vejledende støjkonturer på facader og udendørs opholdsarealer inden for 
planområdet i hhv. dag-, aften- og natperioden. Kilde: MOE A/S, 2022a. 

Der er som supplement udført beregninger, som viser støjpåvirkningen fra ITW, 
såfremt der etableres støjdæmpende tiltag af støjkilderne hos ITW. Beregnin-
gerne er udført på baggrund af en dialog med ITW, som har tilkendegivet, at der 
kan udføres støjdæmpende tiltag ved støjkilderne. Beregningerne har vist, at 
det ved en dæmpning af støjkilderne på 10 dB, er muligt at overholde grænse-
værdierne på udendørs opholdsarealer på terræn og på facader af det planlagte 
byggeri inden for planområdet.  
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5.2 Konsekvensvurdering 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overskrides ifølge beregnin-
gerne i den sydlige del af planområdet i aften- og natperioden. I henhold til Mil-
jøstyrelsens tillæg til vejledning for ekstern støj fra virksomheder kan der fortsat 
planlægges for støjfølsomme anvendelser, hvis det med lokalplanforslaget sik-
res, at de vejledende grænseværdier, som fremgår af Tabel 5-1, kan overholdes 
på udendørs opholdsarealer i tilknytning til boliger og på opholdsarealer, der pri-
mært anvendes til færdsel til fods. Endvidere skal boligernes facader udformes, 
så støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs med åbne vinduer ikke oversti-
ger de vejledende grænseværdier, som fremgår af Tabel 5-2. Planområdet er 
således omfattet af de lempede støjkrav. 

De sydligste dele af planområdet, hvor støjpåvirkningen på udendørs opholds-
arealer fra ITW ifølge beregningerne er størst, udlægges med planforslaget til 
adgangsvej, jf. lokalplanforslagets § 5.1 og kortbilag 3.  

Det er ligeledes de sydvendte facader, som har orientering mod ITW, hvor de 
beregnede overskridelser af støjbidraget på facader er størst. Der er dog tale om 
mindre overskridelser på hhv. 0-3 dB i aftenperioden og 0-6 dB i natperioden i 
henhold til de vejledende grænseværdier, som fremgår i Tabel 5-1. 

Der stilles med lokalplanforslaget krav om, at Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for ekstern støj fra virksomheder, jf. Tabel 5-1, kan overholdes på 
udendørs opholdsarealer, og at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
støjbidrag indendørs i sove- og opholdsrum i støjisolerede boliger mv., jf. Tabel 
5-2, kan overholdes ved ny bebyggelse.  

Det fremgår som en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at det ved 
dokumentation i form af måling eller beregning kan påvises, at de vejledende 
grænseværdier kan overholdes inden for planområdet. 

Erhverv inden for planområdet som café, restaurant og lignende, skal ligeledes 
overholde støjkravene, og vil dermed heller ikke give anledning til en støjpåvirk-
ning, som overskrider de vejledende grænseværdier. 

Det vurderes, at de lempede støjkravene vil kunne overholdes inden for planom-
rådet for så vidt angår grænseværdier for støjbidrag fra virksomheder indendørs 
i sove- og opholdsrum og på udendørs opholdsarealer. Støj fra ITW vurderes så-
ledes at have ubetydelig påvirkning på befolkningen. 

5.3 Kumulative effekter 
Havneaktiviteterne inden for Trafikhavnen vil gradvist blive nedtrappet efter 
2023 i takt med, at området omdannes fra industriområde til blandet byområde. 
Nye virksomheder eller andre funktioner, som potentielt kan medføre støjpåvirk-
ninger, vil skulle overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. 

Der vil kunne forekomme støj fra trafik til og fra området. Da området planlæg-
ges ud fra et princip om at begrænse intern bilkørsel til et minimum, og da der 
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som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse stilles krav om, at det ved 
måling eller beregning kan godtgøres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 
overholdes, vurderes den kumulative støjpåvirkning fra trafik at være ubetyde-
lig. 

5.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger. 

5.5 Overvågning 
Der foreslås ingen særskilt overvågning. 
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6 Sikkerhed (risikovirksomhed) 
Miljøpåvirkninger på sikkerhed vurderes i forhold til planområdets beliggenhed 
inden for planlægningszonen omkring produktionsvirksomheden, ITW, der gives 
status som risikovirksomhed. 

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes sikkerhedsdokument for 
virksomheden, som er udarbejdet i forbindelse med virksomhedens ansøgning 
opførelse af et gasfyldningsanlæg. Risikodokumentet beskriver risikoen og kon-
sekvensen ved etablering af en risikovirksomhed, der hører under risikobekendt-
gørelsen7. Risikoen er en sammensætning af konsekvenserne ved en ulykke og 
sandsynligheden for, at denne sker.  

6.1 Miljøstatus og mål 
ITW’s status som risikovirksomhed er ny, og planlægnings- og risikozone om-
kring virksomheden fremgår derfor ikke af den gældende kommuneplan, men 
indarbejdes i kommuneplanen ved næstkommende kommuneplanrevision.  

Sikkerhedszonen udgør det areal omkring risikovirksomheden, hvor konkrete ri-
sikoberegninger har vist, at sandsynligheden for at dø som følge af et uheld på 
virksomheden, er større end ét dødsfald pr. 1 mio. år. Planlægningszonen udgør 
det areal omkring virksomheden, der potentielt kan blive påvirket af et uheld. 
Den beregnede planlægningszone fastsættes ud fra den maksimale konsekvens-
afstand for det værst mulige uheld, hvor sandsynligheden for et uheld er større 
end én gang pr. 1 mia. år. 

Ifølge kommuneplanens retningslinjer, kan der inden for planlægningszonerne 
planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikofor-
holdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for in-
divider ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium. Der må som ud-
gangspunkt ikke planlægges for institutioner, der indgår i det offentlige bered-
skab (hospitaler, brand- og politistationer) eller institutioner med svært evaku-
érbare personer (fx plejehjem, børnehaver mv.), inden for planlægningszonen. 

 
7 BEK nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
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Da planområdet ligger inden for planlægningszonen for ITW, som er en risiko-
virksomhed, skal planmyndigheden, jf. bekendtgørelse om planlægning omkring 
risikovirksomheder8, foretage en høring af risikomyndighederne forud for offent-
liggørelsen af plangrundlaget. 

Middelfart Kommune har hørt følgende risikomyndigheder: Beredskabsstyrelsen, 
Arbejdstilsynet, Fyns Politi og Trekantbrand. 

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra Arbejdstilsynet, der ikke 
har bemærkninger til det fremsendte. 

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i plangrundlaget. 

6.2 Konsekvensvurdering 
Der tages med planforslagene hensyn til, at der planlægges for nye anvendelser 
inden for et område, som er beliggende inden for planlægningszonen omkring en 
risikovirksomhed. 

Der er i forbindelse med den gennemførte risikoanalyse, jf. sikkerhedsdokumen-
tet, vurderet, at den samlede risikopåvirkning er acceptabel. Den nærliggende 
virksomhed har redegjort for sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, at 
sandsynligheden for uheld er reduceret til et minimum. Risikomyndighederne er 
blevet hørt forud for offentliggørelsen af plangrundlaget, hvilket ikke har givet 
anledning til ændringer i plangrundlaget. Planlægning for boliger og erhverv in-
den for planlægningszonen vurderes derfor at være i overensstemmelse med 
lovgivningen og kommuneplanens retningslinjer herfor. Planforslagene giver 
endvidere ikke mulighed for etablering af beredskabsinstitutioner og institutioner 
med svært evakuérbare personer. Nærheden til risikovirksomheden, herunder 
planområdets beliggenhed inden for den planlagte planlægningszone, vurderes 
på den baggrund at have ubetydelig påvirkning på sikkerheden inden for om-
rådet i forhold til risiko for større ulykker som følge af nærheden til risikovirk-
somheden. 

6.3 Kumulative effekter 
Der findes ingen risikovirksomheder eller andre virksomheder med væsentlige 
oplag af farlige stoffer i nærheden af planområdet og ITW. Det vurderes derfor 
ikke at være risiko for dominoeffekt (forværring af et større uheld), som kan 
have betydning for sikkerheden i området. 

 
8 BEK nr. 371 af 21/04/2016 om planlægning omkring risikovirksomheder. 
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6.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltninger end de sikkerhedsfor-
anstaltninger i form af forebyggende og afhjælpende barrierer, som den nærlig-
gende virksomhed selv etablerer for at sikre mod eventuelle ulykker. 

6.5 Overvågning 
Der foreslås ingen overvågningstiltag udover de procedurer, som risikovirksom-
heden selv har for kontrol af anlæg mv.  
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7 Jord (jordforurening) 
Miljøpåvirkninger på jord vurderes på baggrund af de planlagte anvendelsers føl-
somhed over for jordforurening. 

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes viden om kendte jordforu-
reninger i området, herunder jordforureningsattester fra Region Syddanmark, 
samt jordforureningslovens9 bestemmelser.  

7.1 Miljøstatus og mål 
Planområdet ligger i byzone og er områdeklassificeret som potentielt jordforure-
net. Der er i størstedelen af planområdet, herunder området ved Den Blå Hal, 
kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 (V1), mens der for mindre arealer er 
kortlagt jordforurening på vidensniveau 2 (V2), jf. Figur 7-1.  

Ifølge jordforureningsattester for området (Region Syddanmark, 2022a og Re-
gion Syddanmark, 2022b), er der viden om en række aktiviteter inden for områ-
det, som har eller kan have medført forurening. Aktiviteterne omfatter kraftsta-
tion, forurenet fyldlag, forurening fra dieseltanke og petroleumstanke, gasværk, 
opfyldning med slagger, skrue- og sømfabrik, støjvold og terrænregulering samt 
varmeforzinkning og potteafsyring. Der er desuden konstateret tilstedeværelse 
af en række stoffer inden for området10.  

 
9 LBK nr. 282 af 27/03/2017 om forurenet jord. 
10 Stofferne omfatter benz[a]pyren, bly, cadmium, dibenz(a,h)anthracen, dieselolie, nikkel, 
olieprodukter, petroleum, polyc.arom.kulbr.PAH, trichlorethylen, tungmetaller og zink, jf. 
jordforureningsattesterne. 
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Figur 7-1 Planområdet er områdeklassificeret som lettere forurenet, og hovedparten er 
kortlagt som jordforurenet på vidensniveau 1, mens mindre arealer er kortlagt som 
jordforurenet på vidensniveau 2. 

Arealer i byzone klassificeres som udgangspunkt som område, der kan være let-
tere forurenet (områdeklassificeret), jf. jordforureningslovens § 50 a. Større 
sammenhængende arealer i byzone kan undtages fra områdeklassificeringen, 
hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at området ikke er lettere forurenet, 
og større arealer uden for byzone kan tilsvarende inddrages i områdeklassifice-
ringen, hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at arealet er lettere forurenet. 

Arealer kortlagt på vidensniveau 1, omfatter arealer, hvor der er faktisk viden 
om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været 
kilde til jordforurening på arealet, jf. jordforureningslovens § 4. 

Arealer kortlagt på vidensniveau 2, omfatter arealer, hvor der er dokumentati-
onsgrund, som gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at 
der på arealet er jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurenin-
gen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø, jf. jordforureningslovens 
§ 5. 

Ifølge jordforureningslovens § 8, kræver det en tilladelse (§ 8-tilladelse), hvis 
man inden for V1- eller V2-kortlagte arealer, ønsker at ændre den nuværende 
arealanvendelse til følsomme formål, herunder bl.a. bolig, alment tilgængeligt 
område og rekreativt område. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse stille 
krav om, at ansøger for egen regning udfører nødvendige forureningsundersø-
gelser eller på anden måde dokumenterer, at de planlagte anvendelser eller det 
planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og 
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår om gennemførelse af miljø- og 
sundhedsmæssigt nødvendige foranstaltninger af hensyn til arealanvendelsen. 
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Kommunalbestyrelsens afgørelse om tilladelsen skal være i overensstemmelse 
med en indhentet udtalelse fra Regionsrådet, jf. jordforureningslovens § 8 a. 

7.2 Konsekvensvurdering 
Med planforslagene planlægges der for forureningsfølsomme anvendelser på 
arealer, som er områdeklassificeret som lettere forurenet og desuden kortlagt 
med jordforurening på hhv. vidensniveau 1 og 2. 

Lokalplanforslagets redegørelsesdel indeholder de almindelige regler for, at ejer 
eller bruger af arealet skal sikre, at de øverste 50 cm jord af det ubebyggede 
areal ikke er forurenet eller at der etableres en fast varig belægning på arealet i 
overensstemmelse med jordforureningslovens § 72 b. Endvidere, at kommunens 
miljøafdeling skal kontaktes, hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsar-
bejde konstateres yderligere tegn på jordforurening. 

Forudsat, at planområdet udnyttes til det projekt, som har dannet grundlag for 
plangrundlaget, vil hovedparten af området være bebygget eller befæstet. Det 
antages desuden, at beplantede arealer vil være med ny, ren jord og at jord-
håndtering vil ske i henhold til lovens bestemmelser.  

Da planforslagene ændrer områdets anvendelser til følsomme formål, herunder 
bl.a. bolig og alment tilgængeligt område, vil der skulle opnås en § 8-tilladelse, 
inden der kan ske ændring i arealanvendelsen eller udføres bygge- og anlægsar-
bejder inden for de V1- og V2-kortlagte arealer. Eventuelle krav om dokumenta-
tion for, at de planlagte anvendelser er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt 
eller vilkår om nødvendige foranstaltninger vil i den forbindelse kunne stilles af 
myndigheden. 

Påvirkningen vurderes på den baggrund at have en ubetydelig påvirkning på 
miljøet for så vidt angår jordforurening.  

7.3 Kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter i forhold til jordforurening. 

7.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltning end de, der eventuelt 
måtte blive stillet i forbindelse med en § 8-tilladelse. 

7.5 Overvågning 
Der foreslås ingen særskilt overvågning. 
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8 Luft & klima (luftkvalitet) 
Miljøpåvirkninger på luft & klima vurderes på baggrund af planområdets nærhed 
til produktionsvirksomheden, ITW, der har udledning af stoffer, som er omfattet 
af luftkvalitetskrav (B-værdier). 

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes virksomhedens gældende 
miljøgodkendelse (Middelfart Kommune, 2015) samt foreliggende OML-
beregninger med tilhørende notat (NIRAS, 2021). Formålet med vurderingerne 
har været at belyse om eventuelt nyt byggeri inden for Trafikhavnen og 
Kulgrunden, herunder den vestlige del af planområdet, vil blive påvirket af luft-
emissioner fra ITW, som overskrider gældende miljøkrav for bidrag til omgivel-
serne og om ITW fortsat vil kunne drives inden for rammerne for deres miljø-
godkendelse og/eller gældende miljøkrav fra Miljøstyrelsens vejledninger mv. 

8.1 Miljøstatus og mål 
Planområdet grænser op til virksomheden, ITW, hvis nuværende aktiviteter om-
fatter produktion af pistolsøm, traditionelle håndsøm, sourcing af skruer og 
overfladebehandling heraf, jf. virksomhedens gældende miljøgodkendelse (Mid-
delfart Kommune, 2015). Ved en gennemgang af virksomhedens nuværende 
processer og emissioner, er det konstateret, at de væsentligste emissioner be-
står af saltsyre, kaliumhydroxid og krom (III) (NIRAS, 2021). 

Luftforurening fra virksomheder reguleres vha. en række love, bekendtgørelser 
og vejledninger, herunder bl.a. miljøbeskyttelsesloven11, godkendelsesbekendt-
gørelsen12, luftvejledningen13 og vejledning om B-værdier14. 

Virksomhedens miljøgodkendelse stiller bl.a. vilkår til grænseværdier til luftforu-
reningen, herunder emissionsgrænseværdier og B-værdier. Emissionsgrænse-
værdier er grænseværdier for koncentrationen af stoffer, der højst må udledes 
fra virksomhedens afkast/skorsten, og B-værdier (bidragsværdier) er grænse-
værdier for virksomhedens bidrag til luftforurening i omgivelserne. 

Luftforurening er et resultat af emissioner (udledning), spredning i luften og evt. 
kemiske og fysiske omdannelser. Lave kilder, fx trafik, kan give anledning til høj 
lokal luftforurening, hvor høje kilder fra industrielle kilder kan fortyndes kraftigt, 
inden den når jordoverfladen. 

Emission er den mængde af et stof, der udledes pr. tidsenhed fra fx en skorsten. 
Immission er koncentration af stoffet i omgivelserne efter opblanding i den om-
givne luft. De to begreber er illustreret på Figur 8-1. Som standard beregnes 

 
11 LBK nr. 100 af 19/01/2022 om miljøbeskyttelse. 
12 BEK nr. 2080 af 15/11/2021 om godkendelse af listevirksomhed. 
13 Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejledning fra Miljø-
styrelsen nr. 2, 2001. 
14 Vejledning om B-værdier. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20, 2016. 
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koncentrationen i omgivelserne i højden 1,5 meter (receptorhøjden) over jor-
den. 

 

Figur 8-1 Illustration af de to begreber emission (udledning) og immission (koncentration i 
omgivelserne) vist ved en receptorhøjde på 1,5 meter. 

8.1.1 Produktionsvirksomheder 
ITW falder under definitionen ”produktionsvirksomhed”, jf. planlovens § 11 a, 
stk. 12. 

Produktionsvirksomheder er afgørende for vækst, udvikling og beskæftigelse i 
Danmark, og der er derfor i planloven indført regler, som skal sikre, at kommu-
nerne i deres planlægning tager hensyn til produktionsvirksomhederne, herun-
der deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov. Hensigten med reg-
lerne er at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder for at 
undgå potentielle miljøkonflikter og derved skabe stabile, investeringssikre og 
attraktive erhvervsområder (Erhvervsstyrelsen, 2017). 

Der er i Middelfart Kommune udpeget tre erhvervsområder forbeholdt produkti-
onsvirksomheder. ITW ligger ikke inden for et af disse rammeområder, og plan-
forslagene er derfor ikke omfattet af kommuneplanens retningslinjer for områder 
forbeholdt produktionsvirksomheder.  

Det er dog et krav i planloven, at kommunerne skal inddrage støj, lugt, støv og 
anden luftforurening i al planlægning, og ikke kun i og omkring områder forbe-
holdt produktionsvirksomheder. Der må således kun planlægges for følsom an-
vendelse, hvis der i lokalplanen fastsættes bestemmelser, som sikrer den fremti-
dige anvendelse med gener, jf. planlovens §§ 15 a og 15 b. 

8.2 Konsekvensvurdering 
Det fremgår af den gældende miljøgodkendelse, at ITW på de anførte vilkår, 
herunder vilkår i forhold til grænseværdier til luftforurening, ikke vil give anled-
ning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne 
drives uden gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med 
miljøgodkendelsens vilkår. Herudover er det ved emissionsmålinger og OML-
beregninger desuden påvist, at Miljøstyrelsens vejledende B-værdier overholdes 
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overalt inden for planområdet og i samtlige relevante receptorhøjder (etagehøj-
der). Der vurderes således at være ubetydelig påvirkning på luftkvaliteten in-
den for planområdet som følge af luftemissioner fra den nærliggende produkti-
onsvirksomhed, ITW. 

Der fremgår desuden af planforslaget som en forudsætning for ibrugtagning af 
ny bebyggelse, at det ved måling eller beregning kan godtgøres, at miljøforhold i 
forhold til luftemissioner er overholdt inden for planområdet. Et af miljøgodken-
delsens vilkår til luftforurening er, at virksomhedens B-værdier i omgivelserne 
samt emissionsgrænseværdier, som angivet i miljøgodkendelsen, kan overhol-
des. ITW vil således ikke blive pålagt skærpede miljøkrav i forhold til B-værdier 
og emissionsgrænseværdier, og planforslagene vurderes således ikke at medføre 
udviklingsmæssige begrænsninger for ITW.  

8.3 Kumulative effekter 
Havneaktiviteter og erhverv neddrosles generelt i nærområdet og der vurderes 
ikke at være andre nærliggende produktionsvirksomheder, som kan medføre ku-
mulative effekter i forhold til påvirkning af luftkvaliteten i planområdet som følge 
af luftemission fra farlige stoffer.  

8.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger. 

8.5 Overvågning 
Der foreslås ingen særskilt overvågning. 
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9 Landskab (byrum og visuel påvirkning 
af kysten) 

Miljøpåvirkninger i forhold til landskab vurderes ud fra, hvordan den planlagte 
omdannelse fra trafikhavn til blandet byområde vil påvirke den omgivende by, 
herunder byrum i Middelfart Midtby og sammenhængen mellem planområdet og 
den eksisterende by, samt hvilken visuel påvirkning omdannelsen vil have på 
kystlandskabet. 

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes Middelfart Kommunes ud-
viklingsplan for Middelfart Midtby (CFBO og Middelfart Kommune, 2018), kom-
muneplanens retningslinjer for landskab, planlovens15 bestemmelser vedrørende 
planlægning i kystområderne samt visualiseringer af projektet. 

9.1 Miljøstatus og mål 
Planområdet anvendes i dag til trafikhavn og erhvervsområde med kontorfacili-
teter, og rummer den renoverede, bevaringsværdige bygning Turbinehallen med 
nye tilbygninger, samt Den Blå Hal. Planområdet grænser mod syd op til pro-
duktionsvirksomheden, ITW. De fleste af ITW’s bygninger er aflange, tætlig-
gende fabrikshaller i 1-2 etager og området har generelt – som følge af områ-
dets anvendelse – en lukket karakter med begrænset adgang for offentligheden. 

 

Figur 9-1 Skråfoto over planområdet og ITW’s bygninger. Området rummer primært 
aflange, tætliggende fabrikshaller i 1-2 etager og området fremstår med begrænset 
adgang for offentligheden. Kilde: ITWbyg.dk. 

 
15 LBK nr. 1157 af 01/07/2020 om planlægning. 
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Figur 9-2 Planområdet, den omkringliggende by og Lillebælt set fra luften. Planområdet 
med Turbinehallen med nye tilbygninger og Den Blå Hal (illustreret med rød, stiplet oval) 
ses til højre i billedet. Kilde: Jesper Larsen/Middelfart Kommune. 

Skalaen for området er i dag fastlagt til 2 etager/12 meter for den vestlige del af 
området, som rummer Den Blå Hal, jf. lokalplan nr. 23.24 ”Ny trafikhavn”, og 3 
etager/16 meter for den østlige del, som rummer Turbinehallen med nye tilbyg-
ninger, jf. lokalplan nr. 140 ”Turbinehallen - kontorer o.l. ved Turbinevej”. Ska-
laen af den bagvedliggende ældre industribebyggelse, ITW, er fastlagt til 2 eta-
ger/10 meter. 

9.1.1 Udviklingsplan for Middelfart Midtby 
I udviklingsplanen for Middelfart Midtby, beskrives Middelfart som en by, hvis 
DNA består af lige dele vand, skov, købstad, historie og handel. Middelfart 
Midtby er en sammensat midtby, som overordnet kan inddeles i tre delområder, 
som hver især har særlige forudsætninger og kvaliteter; den gamle bydel, han-
delsbyen og den ’nye’ midtby.  
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Figur 9-3 Middelfart Midtby er inddelt i tre delområder; den gamle bydel, handelsbyen og 
den 'nye' bydel. Planområdet ligger i den nordvestlige del af den 'nye' midtby (illustreret 
med rød, stiplet oval). Kilde: CFBO og Middelfart Kommune, 2018. 

Den gamle bydel er en vigtig del af byens DNA, og kendetegnes ved mange be-
varingsværdige bygninger, spændende byrum og gadeforløb, hvoraf flere for ny-
ligt er blevet omdannet.  

Handelsbyen karakteriseres som Middelfarts hjerte, og rummer bl.a. de primære 
handelsgader, havnefronten og Nytorv med blandede anvendelser. Bydelen har 
undergået løbende forandringer i det bebyggede miljø, herunder senest Kulgrun-
den og Rådhusgrunden.  

Den ’nye’ bymidte udgør den østlige del af midtbyen, og rummer midtbyens 
største omdannelsesområde samt eksisterende erhverv. Planområdet ligger i 
den nordvestlige del af den ’nye’ bymidte. Det fremgår af udviklingsplanen, at 
Middelfart Kommune ønsker at understøtte og muliggøre ny udvikling og nye 
byggemuligheder i den ’nye’ bydel, som kan understøtte den samlede oplevelse 
af Middelfart by og kommune.  

Planområdet og de tilstødende industribygninger, udgør byens historiske indu-
striområde, hvor der fortsat er aktive erhverv, herunder bl.a. ITW. Enkelte byg-
ninger i området, herunder Turbinehallen, er omdannet til moderne kontorfor-
mål, mens der på den resterende del fortsat er produktion og i mindre omfang 
havneaktivitet. Det fremgår af udviklingsplanen, at området har en vigtig, stra-
tegisk placering i byen, med potentiale for at binde byens forskellige kvarterer 
sammen og skabe forbindelse mellem byen og Lillebælt, og skabe en ny vestlig 
afslutning på midtbyens havnefront.   

9.1.2 Helhedsplan for Trafikhavnen 
Der er igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for arealet vest for planområdet, 
som udgør den vestlige del af Trafikhavnen. Helhedsplanen forventes færdig-
gjort i løbet af 2023. Hovedfokus i helhedsplanen er at omdanne arealet til et 
nyt bykvarter med boliger og erhverv, hvor hovedgrebet er bypark, der sam-
menbinder mindre områder med forskellige identiteter. Overgangen mellem 
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områderne vil gå fra tæt og grønt i syd til mere åbent med udsigt og direkte for-
bindelse til Lillebælt i nord.  

Helhedsplanen er fortsat under udarbejdelse og udviklingsprojektet er derfor 
endnu ikke detailplanlagt. 

9.1.3 Kystbeskyttelse 
Planområdet grænser mod nord og øst op til Lillebælt. Planområdet ligger såle-
des i den kystnære del af byzonen, og er derfor omfattet af planlovens bestem-
melser om planlægning i kystområderne. 

Planlovens bestemmelser omfatter bl.a., at der ved planlægning for ny bebyg-
gelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, skal redegøres for den visuelle 
påvirkning af kystlandskabet. Såfremt den planlagte bebyggelse afviger væsent-
ligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gi-
ves en begrundelse herfor. 

9.2 Konsekvensvurdering 
Med planforslagene gives der mulighed for at opføre ny bebyggelse til boliger, 
kontor- og serviceerhverv samt publikumsorienterede serviceerhverv. Den eksi-
sterende bebyggelse i den østlige del af planområdet, som omfatter Turbinehal-
len med nye tilbygninger, skal bevares. Ny bebyggelse kan opføres i op til 8 eta-
ger/29 meter. 

Skalaen for ny bebyggelse afviger fra den nuværende skala inden for planområ-
det, men harmonerer imidlertid med skalaen for eksisterende og kommende be-
byggelser på havnefronten mod vest, herunder rådhuset og boligerne på 
Kulgrunden.  

Der er i forbindelse med planlægning for omdannelse af området udarbejdet 
principvisualiseringer samt konceptdiagrammer for det byggeri, der planlægges 
opført inden for planområdet, med sigtelinjer, forskydninger, skalopbrydning 
mv., jf. Figur 9-4, Figur 9-5 og Figur 9-6. Den planlagte bebyggelse er, i mod-
sætning til Den Blå Hal, tilpasset det omkringliggende og især bagvedliggende 
bymiljø såvel som det rekreative kystlandskab.  
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Figur 9-4 Koncepter for skalering og opbrydning af ny bebyggelse i planområdet. Kilde: 
Selfinvest. 
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Figur 9-5 Principvisualiseringer af den planlagte bebyggelse set fra standpunkter i det 
omgivende kystlandskab. Kilde: Selfinvest. 
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Figur 9-6 Principvisualisering af planlagt bebyggelse inden for området, herunder én af 
mellembygningerne. Kilde: rasmusrasmus ApS. 

Planerne sikrer variation, nedbrydning til menneskelig skala, spændende byrum 
med offentlig adgang og nye rekreative kvaliteter og der skabes nye forbindelser 
til den øvrige havnefront, bl.a. via et stiforløb langs kajkanten. 

Lokalplanforslagets bestemmelser sikrer, at primære bygningsvoluminer place-
res inden for afgrænsede byggefelter, som – bortset fra bebyggelsen længst 
mod vest – kan sammenbindes af mellembygninger/gangforbindelser. Mellem-
bygninger skal udformes i lav skala/1 etage og med et let transparent udtryk, 
som sikrer udsigtslinjer fra den bagvedliggende by til kysten og visuel kontakt til 
Lillebælt.  

Den planlagte omdannelse af planområdet vurderes således at være en naturlig 
fortsættelse af den sammensatte bykarakter, som kendetegner Middelfart Hav-
nefront, og som er med til at sikre ambitionerne for bykvalitet og mangfoldig-
hed, og vurderes også at være i tråd med hovedfokus i helhedsplanen for Trafik-
havnen, som omfatter arealet vest for planområdet. 

Den planlagte omdannelse vurderes ligeledes at være i overensstemmelse med 
udviklingsplanen for Middelfart Midtby, hvoraf der fremgår et ønske om at mu-
liggøre ny udvikling og nye byggemuligheder i området, og hvor området beskri-
ves som værende et vigtigt bindeled mellem byens forskellige kvarterer og Lille-
bælt, og med potentiale til at skabe en ny afslutning på havnefronten. 

Det vurderes, at det planlagte byggeri vil fremtræde positivt i samspillet med 
det omgivende byområde og kystlandskabet generelt. Planforslagene vurderes 
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på den baggrund at have væsentlig påvirkning på landskab, herunder byrum 
og kystlandskab. 

9.3 Kumulative effekter 
Trafikhavnen, som foruden den vestlige del af planområdet, omfatter området 
vest for planområdet, skal gradvist omdannes. Havneaktiviteterne i området vil 
blive videreført frem til udgangen af 2023, hvorefter området gradvist vil blive 
omdannet fra industriområde til blandet byområde.  

Helhedsplanen for arealet vest for planområdet er fortsat under udarbejdelse og 
udviklingsprojektet er derfor endnu ikke detailplanlagt. Det er derfor for nuvæ-
rende ikke muligt at komme med et konkret bud på kumulative effekter som 
følge af byomdannelsen af den vestlige del af Trafikhavnen. Udviklingen vurde-
res dog at være i overensstemmelse med udviklingsplanen for Middelfart Midtby, 
og forventes at få en positiv påvirkning på byrum og kystlandskab, da området 
langs havnefronten forventes at blive bundet endnu bedre sammen. 

Vest for Trafikhavnen pågår en omdannelse af Kulgrunden. Kulgrunden var tidli-
gere en del af Trafikhavnen, men arealet har henligget ubebygget i en årrække. 
Der pågår nu en omdannelse af arealet med opførelse af etageboligbyggeri, som 
etableres i tre blokke. Omdannelsen af Kulgrunden vurderes at medføre positive 
kumulative effekter på landskab, ved at skabe en bedre forbindelse mellem by-
rummene i Middelfart på tværs af havnefronten og ved at bidrage til en visuelt 
sammenhængende havnefront. 

9.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger. 

9.5 Overvågning 
Der foreslås ingen særskilt overvågning. 
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10 Kulturarv (kulturmiljø og 
bygningsbevaring) 

Miljøpåvirkninger i forhold til kulturarv vurderes ud fra, hvordan den planlagte 
omdannelse fra trafikhavn til blandet byområde vil påvirke det særlige beva-
ringsværdige kulturmiljø ”Nordisk Kabel og Tråd”, som planområdet ligger in-
denfor, samt hvilken påvirkning planlægningen har på den bevaringsværdige 
Turbinehal. 

Som grundlag for beskrivelse og vurdering anvendes kommuneplanens retnings-
linjer for kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger, kommuneat-
lasset for den gamle Middelfart Kommune fra 1993 samt afrapportering af scree-
ning af 43 kulturmiljøer i Middelfart Kommune, som blev gennemført i 2019 som 
et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Middelfart Museum og Arkitektsko-
len i Aarhus. 

10.1 Miljøstatus og mål 

10.1.1 Kulturhistoriske værdier 
Planområdet ligger inden for arealet ”Nordisk Kabel og Tråd” (NKT), som er ét af 
de 16 arealer, der i den gældende kommuneplan er udpeget som særligt beva-
ringsværdige kulturmiljøer i byerne. Udpegningerne af kulturhistoriske værdier 
omfatter herudover kirkeomgivelser, særligt bevaringsværdige landsbyer og 
landsbyejerlav, særligt bevaringsværdige hovedgårdsejerlav, særligt bevarings-
værdige kystkulturmiljøer, særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder samt 
særlige bevaringsværdige produktions- og kulturlandskaber. 
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Figur 10-1 Planområdet ligger inden for det særligt bevaringsværdige kulturmiljø ”Nordisk 
Kabel og Tråd”, der også omfatter ITW. 

Udpegningen af de særligt bevaringsværdige kulturmiljøer i byerne udelukker 
ikke, at der kan ske udvikling inden for områderne, men det skal sikres, at ud-
viklingen sker med viden om og under hensyntagen til de kulturhistoriske vær-
dier. Ved aktiviteter inden for byggeri, anlæg mv. skal det således kunne godt-
gøres, at sammenhængen mellem de kulturhistoriske elementer ikke forringes 
eller går tabt. 

De særligt bevaringsværdige kulturmiljøer i byerne er områder, hvor der er væ-
sentlige, værdifulde kulturhistoriske træk, som bør sikres og understøttes. NKT-
arealet, som foruden planområdet omfatter fabriksbygningerne syd for planom-
rådet, husede førhen fabrikken Nordisk Kabel og Tråd, som i 1998 blev opkøbt 
af virksomheden ITW. Trådværket åbnede i 1899, som en del af Nordiske Kabel- 
og Traadfabrikker (NKT), og har haft stor betydning for Middelfart by (Arkitekt-
skolen Aarhus, Middelfart Kommune og Middelfart Museum, 2019). Fabrikkens 
bygninger blev påbegyndt i 1898 og det tidsmæssige spænd i udbygningen frem 
til 1950 ses tydeligt i de murede konstruktioner, som spænder fra kompakte 
bærende facader til jernbetonkonstruktioner med udfyldningsmurværk (Skov- og 
Naturstyrelsen og Middelfart Kommune, 1993). Der er sidenhen løbende kom-
met flere bygninger til, herunder bl.a. de nye tilbygninger til Turbinehallen, som 
findes inden for planområdet.  

Fabriksbygningerne fremstår velholdte og sammenhængende i sit udtryk for så 
vidt angår disponering, arkitektur og materialevalg. Den Blå Hal skiller sig med 
sit store volumen og blå facader markant ud fra de øvrige bebyggelser inden for 
NKT-arealet. Den kulturhistoriske fortælling beskrives i forbindelse med den 
screening, der blev gennemført i 2019, som værende let aflæselig i det fortsat 
aktive industriområde, og virksomhedens betydning for Middelfart fornemmes 
stadig ved dens fremtræden i bybilledet. 
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10.1.2 Bevaringsværdige bygninger 
Inden for planområdet findes Turbinehallen, som er udpeget som bevaringsvær-
dig bygning med bevaringsværdi 2 efter SAVE-metoden16 (høj bevaringsværdi). 
Turbinehallen er opført i 1919 og indgår som en del af det særligt bevaringsvær-
dige kulturmiljø, ”Nordisk Kabel og Tråd”-arealet (NKT), som beskrevet ovenfor.  

 

Figur 10-2 Inden for planområdet findes den bevaringsværdige bygning, Turbinehallen, 
som er registeret med bevaringsværdi 2 (høj bevaringsværdi). 

Bygninger, der er registreret med bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden, be-
tragtes i Middelfart Kommune som særligt bevaringsværdige og dermed værdi-
fulde at bevare for eftertiden. Bygninger udpeget i en lokalplan er ligeledes om-
fattet og beskyttet. Der er i alt udpeget 681 bygninger med bevaringsværdi 1-4 i 
Middelfart Kommune, heraf 31 med bevaringsværdi 2. 

De bevaringsværdige bygninger repræsenterer en fælles historie om samfunds-
udvikling og bygningskultur, og udgør en afgørende hjørnesten i den kulturelle 
identitet. De bevaringsværdige bygninger er generelt opført før 1960’erne, hvor 
industrialiseringen af byggeriet for alvor foregik. De bevaringsværdige bygninger 
er generelt udført i enkle kvalitetsmaterialer med teknikker, der i mange tilfælde 
gør dem langtidsholdbare og enkle at vedligeholde. 

Turbinehallen har i 2013 gennemgået en større renovering og ombygning, hvor 
der blandt andet blev lavet en tilbygning. Turbinehallen, der oprindeligt blev an-
vendt til kulfyringsanlæg, er opført med bærende konstruktioner i beton, som er 
skalmuret med massive facader i rødbrune teglsten. Murværket fremstår med 

 
16 SAVE, som er en forkortelse for ”Survey of Architectural Values in the Environment”, er 
en metode, der bruges til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer 
og bygninger. 
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patina som følge af de mange års kulfyring i bygningen. Tagkonstruktionen er 
ligeledes udført i beton som buede betondragere.  

Der er ved istandsættelsen og ombygningen, lagt særlig vægt på at bevare byg-
ningens rå og industrielle præg.  

 

Figur 10-3 Turbinehallen med nye tilbygninger, som den ser ud efter istandsættelse og 
ombygning. Kilde: CFBO og Middelfart Kommune, 2018. 

I 2015 blev lokalplan nr. 140 ”Turbinehallen – kontorer o.l. ved Turbinevej” ved-
taget, for at muliggøre yderligere tilbygning til Turbinehallen i form af punkthuse 
med mellemgange/trappetårne, som vil skulle etableres nord for den eksiste-
rende bebyggelse. Med lokalplanen stilles der blandt andet krav om bebyggelses 
ydre fremtræden, herunder at bebyggelsen med hensyn til disponering, arkitek-
tur og materialevalg udformes, så det fremstår som en harmonisk helhed. Lokal-
planen indeholder også bevaringsbestemmelser for Turbinehallen, herunder at 
alle bygningsændringer på bygninger med høj bevaringsværdi – ud over almin-
delig vedligeholdelse – ikke må ske uden forudgående tilladelse fra Middelfart 
Kommune. 

10.2 Konsekvensvurdering 
Med planforslagene muliggøres udvikling af et areal inden for det særligt beva-
ringsværdige kulturmiljø ”Nordisk Kabel og Tråd” (NKT). I henhold til kommune-
planens retningslinjer, må der ske udvikling i området, når det sker med respekt 
og under hensyntagen til områdets specifikke kulturhistoriske værdier.  

Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrivning af Den Blå Hal og opførelse af 
ny bebyggelse til boliger, kontor- og serviceerhverv samt publikumsorienterede 
serviceerhverv inden for den del af planområdet, hvor Den Blå Hal i dag ligger. 
Nedrivning af Den Blå Hal vurderes ikke at have betydning for udpegningsgrund-
laget for det særligt bevaringsværdige kulturmiljø, NKT-arealet, da Den Blå Hal 
arkitektonisk set skiller sig markant ud fra de oprindelige fabriksbygninger i om-
rådet, som udgør udpegningsgrundlaget for arealet.  
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Med planforslagene ophæves gældende lokalplanlægning inden for planområdet, 
hvilket blandt andet omfatter en ophævelse af lokalplan nr. 140 ”Turbinehallen – 
kontorer o.l. ved Turbinevej”. Flere bestemmelser fra lokalplan nr. 140 viderefø-
res med lokalplanforslaget, herunder bestemmelser vedrørende bebyggelses 
ydre fremtræden og bevaringsbestemmelser for Turbinehallen.  

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for ny bebyggelses ydre fremtræ-
den, som bl.a. skal sikre, at ny bebyggelse inden for planområdet udformes un-
der hensyn til Trafikhavnens oprindelige bebyggelse, herunder Turbinehallen 
med nye tilbygninger og det bagvedliggende fabriksanlæg, for så vidt angår bl.a. 
skala, arkitektur og materialevalg. Ny bebyggelse skal derfor som hovedprincip 
fremtræde med facader i røde tegl. Den planlagte omdannelse af området vur-
deres således at muliggøre en større arkitektonisk og materialemæssig sam-
menhæng i området, end hvad der er i dag. 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser specifikt for Turbinehallen, herunder 
at Turbinehallen ikke må nedrives, og at bygningsarbejder på bygningen – for-
uden almindelig vedligeholdelse – alene må ske med forudgående tilladelse fra 
Middelfart Kommune. Tilbygning til Turbinehallen skal desuden udføres med fa-
cader i røde tegl i stueplan og med zinkbeklædning på de øvrige etager tilsva-
rende den eksisterende tilbygning, jf. Figur 10-3, for at skabe en visuel sam-
menhæng. Bevaringsbestemmelserne omfatter ikke de nye tilbygninger til Turbi-
nehallen. Bevaring af Turbinehallen, som er registeret med høj bevaringsværdi, 
opretholdes således med planforslagene.  

Planforslagene vurderes på den baggrund at have ubetydelig påvirkning på 
kulturarv, herunder kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger.  

10.3 Kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter i forhold til kulturarv.  

10.4 Afværgende foranstaltninger 
Der foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltning end de bevaringshensyn, 
som lokalplanforslaget indeholder for den bevaringsværdige bygning, Turbine-
hallen, og lokalplanforslagets bestemmelser for ny bebyggelses ydre fremtræ-
den. Dette sikres bl.a. gennem den almindelige byggesagsbehandling. 

10.5 Overvågning 
Der foreslås ingen særskilt overvågning. 
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