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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 30.06 
Erhvervs- og institutionsomr&de ved Strandvejen 
i Middelfart 

I henhold til planloven (lov nr. 388 af 6.6.1991) fastssettes herved 
felgende bestemmelser for det i § 2 naevnte omrade. 

Q 1. Lokalplanens form& 

Lokalplanen har til formal at fastlsegge rammer for omradets 
fremtidige anvendelse som erhvervs- og institutionsomrade og 
sikre at bebyggelse m.v. udformes under hensyntagen til 
omradets attraktive beliggenhed ved kysten. 

Q 2. OmrAde og zoneforhold 

1. 
Lokalplanen afgrasnses som vist pa vedh=ftede kortbilag af 
5.5.1994 og omfatter dele af matr. nr. 24 f af Middelfart Markjor- 
der, samt parceller, der efter den 1 .1.1994 udstykkes i omradet. 
Omradet ligger i byzone. 

2. 
Lokalplanen opdeles i delomraderne I og II, i princippet som vist 
pa kortbilaget. 

5 3. Omriidets anvendelse 

Omradet udlegges til erhvervs- og institutionsformal. 
Erhvervsvirksomheden ma kun besta af kontorvirksomhed o.lign. 
som efter byradets sken kan indpasses i omradet. 
lnstitutionsvirksomheden skal vsere offentlig eller privat virksom- 
hed indenfor social- og sundhedsvaxen, kultur, forskning og un- 
dervisning. 
Der ma ikke drives produktion eller detailhandel i omradet. 
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Q 4. Adgangsforhold 

Tilknrrsel til delomrade II ma kun etableres fra en adgangsvej be- 
liggende i princippet som vist pa kortbilaget. 

Q 5. Udstykning 

Lokalplanomradet kan udstykkes i de to delomrader I og II, i prin- 
tippet som vist pa kortbilaget. 
Yderligere udstykning ma kun finde sted med byradets tilladelse, 
og kun safremt der efter byradets sken kan opnas en god hel- 
hedsvirkning m.h.t. bebyggelselses- og adgangsforhold, beva- 
ring af kystens grsnne karakter m.v. 

Q 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bebyggelsesprocenten pa den enkelte ejendom ma ikke over- 
stige 30, og der ma ikke bygges na?rmere kysten end den pa 
kortbilaget viste byggelinie. (Der er ikke palagt strandbyggelinie i 
medfrar af naturfredningsloven). 
Bygningernes totale harjde ma ikke overstige 8,5 m. Byradet kan 
dog dispensere til udvidelse af eksisterende bygninger, hvis 
harjde overstiger 8,5 m, safremt bygningsharjden ikke derved 
yderligere forages. 

2. 
I delomrade I ma bebyggelsen hejst opferes med 2 etager. 

3. 
I delomrade II kan opfarres bebyggelse inden for de byggefelter, 
som i princippet er angivet pa kortbilaget. Bygningerne skal 
opfores med de angivne etageantal og med flade tage (Max. 
hseldning 10 grader) 
Bebyggelse ud over byggefelterne ma kun opferes med en etage 
eller en etage med udnyttet tagetage. Bygningerne skal placeres 
langs den i § 4 naevnte adgangsvej og udformes saledes, at der 
efter byradets skarn opnas en god helhedsvirkning af delomra- 
dets bebyggelse. 

§ 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 
Ny bebyggelse skal med hensyn til former, materialer og farver 
harmonere med ejendommens aeldre bygninger. 
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I delomrade II skal ydervseggene fremtrzde som murvssrk i rarde 



teglsten, og tagflader med haeldning over 10 grader skal 
daekkes med rardt tegl. 

5 8. Ubebyggede arealer 

1. 
Ubebyggede arealer skal ved beplantning befaestelse eller lig- 
nende gives et ordentligt udseende og vaxe vel vedligeholdt. 

2. 
Arealerne mellem kysten og byggelinien skal fremtraede som 
grprnne omrader. 

Q 9. Varmeforsyning. 

Ny bebyggelse ma ikke tages i brug farr der er sikret varmeforsy- 
ning med fjernvarme jfr. kommunens varmeplan. 

I medfrar af planlovens 9 27 vedtages foranstaende lokalplan 
endeligt. 

Middelfart byrad, den 6.6.1994 

Steen Dahlstrarm 
borgmester / E.B.Jepsen 

konst. tela-kk direktar 



BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at institutionen 
“Ringgarden” ensker at frasaelge en del af grunden til kontorhus- 
byggeri. 
Bygherren har ladet udarbejde projekt til en 1. etape bestaende 
af en kontorbygning placeret ud mod kysten pa grundens nord- 
lige del. 
Byggeriet udformes som en to-etagers hovedbygning med to en- 
etages sideflraje. Bygningerne far flade tage, og ydervseggene vii 
fremtraede i rode teglsten. Kontorhusets placering fastlaegges 
ved et byggefelt, som er saledes beliggende, at man ikke kom- 
mer nsermere kysten end nabobebyggelsen. Desuden skal en 
eksisterende kloakledning respekteres. 

I lokalplanen fastsaettes ikke konkrete bestemmelser om yderli- 
gere udstykning ud over opdelingen i to delomrader. Det skyldes 
at arealernes form og bebyggelsernes forskelligartede karakter 
gprr det vanskeligt at fastsette rimelige generelle minimumsgrund- 
arealer og -bredder. Byradet agter dog at give mulighed for at 
frasaelge grunde - med eller uden bygninger - nar man ud fra en 
konkret vurdering finder det acceptabelt. 

Perspektiv af kontorhuset set fra Lillebaelt 
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1 Kontorhusets facade mod forpladsen, m&l 1:lOO 

Kontorhusets facade mod kysten, m&I 1:lOO 

En lokal adgangsvej med parkering ferer fra Strandvejen til kon- 
torhusets forplads, og pa begge sider af vejen er plads til en se- 
nere etape af erhvervs- eller institutionsbyggeri. 
Der er ikke konkrete planer for dette, og illustrationsplanen viser 
alene, hvordan man kunne udforme en bebyggelse omkring en 
akse orienteret mod hovedbygningens markante indgangspatti. 

Lokalplanens forhold til kystomrldecirkulaeret 

Lokalplanomradet ligger indenfor den kystnaxe zone, som er 
omfattet af “Cirkulaere om planlsgning og administration af af 
kystomraderne”, udsendt af Miljeministeriet i december 1991. 
Cirkulaeret har til formal at sikre, at “kystomraderne som nationale 
interesseomrader fortsat kan udgere en vaesentlig natur- og land- 
skabsressource og vaere attraktive til rekreative formal, samtidig 
med at funktionerne i byerne og det Abne land kan indpasses.” 
Det hedder om lokalplanlsegning i zonen: “I redegerelsen for be- 
byggelse og anlaag i kystnaerhedszonen skal der oplyses om 





den visuelle pavirkning af omgivelserne, og der skal ved byg- 
ningshojder over 8,5 m anferes en begrundelse for Arsagen til 
den sterre hejde. Herudover skal redegerelsen omfatte even- 
tuelle andre forhold, der er vaesentlige for varetagelse af de na- 
tur- og friluftsmsssige interesser, jfr. formalet med cirkulaeret.” 

Byradet finder, at kontorhuset med dets markante front ud mod 
basltet kan udgere et interessant arkitektonisk element i bebyg- 
gelsen langs kysten, som i forvejen har en ret bymaessig karakter 
pa straskningen. 
Kontorhuset og det fremtidige byggeri holdes under 8,5 m’s 
hojde og der bygges ikke naermere kysten, end det er typisk i 
omradet. Byradet finder derfor ikke at lokalplanen vil vasre i strid 
med kystomradecirkulazret. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

Lokalplanomradet svarer i princippet til omrade D20 i Kommune- 
plan 1993-2002. 
Her er anvendelsen fastlagt til offentlige eller private institutioner, 
hojden til max. IO m, etageantallet til l-2 og bebyggelsesprocen- 
ten til max. 40. 
Det aktuelle kontorhusbyggeri gar ud over rammerne for 
omradets anvendelse. Derfor er der foretaget en aandring af kom- 
muneplanen. 
Endringen fremgar af Tillasg nr. 1 til Kommuneplan 1993-2001, 
som er indsat bag i h&et. 

Foruden at udvide anvendelsesmulighederne til ogsa at omfatte 
visse former for erhverv reduceres byggehejden fra max. 10 m til 
max. 8,5 m. Herved undgar man konflikter med kystomradecirku- 
Iseret og felger ievrigt ministeriets henstillinger om revurdering af 
byggemulighederne langs kysterne. 
I “samme and” er den maksimale bebyggelseprocent reduceret 
fra 40 til 30. Det skyldes, at der har fundet en konkret vurdering af 
byggemulighederne sted i forbindelse med lokalplanens udar- 
bejdelse. Dette har givet som resultat, at man med den lavere be- 
byggelsprocent pa 30 f&r rimelige byggemuligheder, samtidig 
med at de grenne interesser tilgodeses. De gAr f.eks. ud pa at fri- 
holde skraningen ved kysten og sikre det Bbne og grenne 
byprasg, som er karakteristisk for kyststrsekningen nord for NKT. 
Der er desuden foretaget en mindre justering af omradegrzensen 
mod nordest. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggerelse af lokal- 
planen ma ejendommen, der er omfattet af planen, ifarlge planlo- 
vens 9 18 kun anvendes i overensstemmelse med planens be- 
stemmelser. 
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Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts=tte som hidtil. 
Lokalplanen medferer heller ikke i sig selv krav om etablering af 
de anlaeg med videre, der er indeholdt i planen. 

Byradet kan meddele dispensation til mindre vassentlige lem- 
pelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er 
i strid med lokalplanens hovedprincipper. 
Mere vaesentlige aendringer af lokalplanen kan kun gennemfe- 
res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggesetvitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor- 
enelige med lokalplanen, fortrzenges af planen. 

Starjforhold 

Lokalplanomradet gr=nser mod sydest op til Strandvejen, som 
er en af de lokale vejforbindelser i Middelfart-Strib-omradet. Der 
er tale om en bymaessig vej med hastighedesbegrsensning. 
I de seneste trafiktaellinger - fra 1991 - er malt en Brsdegntrafik pa 
4000 keretejer, hvilket medferer et stejniveau pa 63 dB i vejgrsn- 
sen. 
Til stejniveauet mod sydest bidrager det udbyggede erhvervs- 
omrade pa den modsatte side af Strandvejen. Dette er i kommu- 
neplanen udlagt til industri, vaerksteder, engroshandel, oplag og 
kontorer. Ved behandlingen af sager vedrerende stej langs 
grsansen af dette erhvervsomrade vil byradet arbejde for at de 
vejledende strajgraenser for centeromrader opfyldes (55/45/40 
dB), sa stejniveauet i lokalplanens omrade ogsa holdes under 
disse graensevzerdier. 
Jernbanen giver ikke stsjproblemer, da den kun anvendes i me- 
get begraenset omfang og kun til transport af gods til en virksom- 
hed pa Strib havn. 

Sydvest for lokalplanomradet ligger et udbygget boligomrade 
ved Bros Alle og sydvest for dette industrivirksomheden NKT. 
Der arbejdes her med stejdzempende foranstaltninger, og det for- 
ventes at de vejledende stejgraenser vil kunne overholdes inden 
udgangen af 1995. 

Selv om det ikke kan sikres, at de vejledende sterjgraenser for 
centeromrader kan overholdes overalt i lokalplanomradet, finder 
byradet at generne vil kunne holdes pa et acceptabelt niveau, og 
at det derfor alt taget i betragtning er rimeligt at abne mulighed for 
de projekter m.v. som indeholdes i lokalplanen. 

Forurening 

Kommunen og amtet er ikke bekendt med, at der findes affalds- 
depoter eller andre former for forurening inden for lokalplan- 
omradet. 
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Middelfart kommune 

TILLIEG NR. 1 
TIL KOMMUNEPLAN 1993-2001 
Erhvervs- og institutionsomrtide ved Strandvejen i Middelfart 

For det pa kottet viste omrade E 25 gselder felgende rammer for lokal- 
planlsegningen: 

1. 
Omradets anvendelse skal fastlaegges til sserligt prassentable erhvervs- 
virksomheder og institutioner, herunder kontor-, forsknings-, laboratorie- 
og kursusvirksomhed samt offentlige formal. 

2. 
Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 30. 

3. 
Bygningerne ma hejst opferes med to etager, og hejden ma ikke over- 
stige 8,5 m. 

Saledes vedtaget af Middelfatt byrad den 6.6.1994 

Steen Dahlstrem / E.B.Jepsen 
borgmester konst. teknisk direktarr 




