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Middelfart kommune 

Lokalplan nr. 32.09 

Middelfart centralrenseanlseg 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgarelse nr. 391 af 
22.7. 1985) fastszettes falgende bestemmelser for det i 5 2 
naavnte omrade. 

5 1. Lokalplanens formal 

Lokalplanen har til formal at give mulighed for udvidelse af 
rensningsanlaagget og sikre at omradet afskaarmes bedst mu- 
ligt mod omgivelserne. 

5 2. Lokalplanens omrtide og zoneforhold. 

1 
Lokalplanen afgraanses som vist pa kortbilaget af 11.51988 
og omfatter matr. nr. 2ge og dele af 2c af Strib Faargegard 
samt matr. nr. 12g og dele af 12b af Stavrby, alle Strib- 
Rarjleskov. 

2 
Med byradets offentlige bekendtgarelse af den vedtagne lokal- 
plan over-fares de af planen omfattede dele af matr. nr. 2c og 
12b fra landzone til byzone. 

8 3. Omradets anvendelse 

1 
Omradet udlasgges til offentlige formal (rensningsanlaeg) 

2 
lnden for omradet kan indrettes tanke, beholdere og anden 

1 



bebyggelse som er twdvendig for rensningsanlaggets drift og 
vedligeholdelse. 

3 
Langs Strandvejen og skoven udlazgges areal til beplant- 
nings baslte og jordvold som vist pa kortbilaget. 

9 4. Bebyggelsens omfang 

Hrajden af bebyggelse og an&g ma ikke overstige 12 m. 

Q 5. Anlaeggets ydre fremtraeden 

Udvendige sider af bygninger, beholdere m.v. skal fremtraede i 
da?mpede farver, og blanke eller reflekterende materialer ma 
ikke anvendes. 

Q 6. Ophaevelse af lokalplan 

Den under 7.8.1978 af Middelfart by&d vedtagne lokalplan 
nr. 32.01 ophaaves. 

I henhold til kommuneplanlovens 9 27 vedtages foranstaende 
lokalplan endeligt . 

Middelfart byrad den 59.1988 

Steen Dahlstrram 
borgmester / 

Ole Larsen 
stadsingenierr 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet med det formal at muliggore en ud- 
videlse af centralrenseanlaegget med henblik pa opfyldelse af 
folketingets vandmiljoplan. 
Centralrenseanlaagget blev opfert i 1982 som et mekanisk ren- 
seanlsg, og der blev afsat plads til, at man senere kunne ud- 
vide med biologisk-kemisk rensning. 
Et projekt til en sadan udvidelse skal ifralge planerne gennem- 
ferres i 1989. 
Det har imidlertid vist sig, at det oprindelige fastlagte areal 
knap nok kan rumme de fornradne anlaeg og en passende af- 
skaermning mod omgivelserne. Der foretages derfor en udvi- 
delse med et 20 m bredt baelte nord for det eksisterende areal. 

De anlazg m.v., som udvidelsen omfatter, er angivet med num- 
merering pa den vedhaeftede oversigtsplan, hvor ogsA den 
maksimale hrajde af de respektive bygvasrker er anfort. 

Det tilstraabes at indpasse de nye bygningsanlaeg bedst muligt 
i det eksisterende. 
KammerfiIterpresse/containerbygningen (6) og blaaserbygnin- 
gen (7) opferes saledes i moccafarvede mursten og far brune 
bolgepladetage. 
Tanke og beholdere udfores i beton med glatte overflader ud- 
en overfladebehandling. 

Rensningsanla?gget indrettes saledes at miljostyrelsens ret- 
ningslinier m.h.t. stojgraenser overholdes, d.v.s. max. 45 dB om 
dagen og 40 dB om natten malt i skel. 

Naturfredningslovens beskyttelseslinier omkring Stavrby skov 
er ophaavet inden for lokalplanens omrade. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen. 

Det “gamle” rensningsanlaag er omfattet af kommuneplanen 
(omrade D47), mens udvidelsesarealet er en del af “det Bbne 
land”, som er holdt udenfor kommuneplanen. Endvidere tilla- 
der kommuneplanen alene en-etages byggeri og den planlag- 
te kammerfilter/containerbygning er i to etager. 
Der er derfor vedtaget et kommuneplantillaag, som udvider 
omrade D47 mod nord med et 20 m bredt bzlte og tillader to- 
etages bebyggelse. 
Tillaagget findes bag i haaftet. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillaag- 
get. 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggrarelse af lokal- 
planen ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifralge kom- 
muneplanlovens 5 31 kun anvendes i overensstemmelse med 
planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsa?tte som hidtil. 
Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om etablering 
af de an&g med videre, der er indeholdt i planen. 

Byradet kan i henhold til kommuneplanlovens $j 47 meddele 
dispensation til mindre vaesentlige lempelser af lokalplanens 
bestemmelser under forudsaetning af, at det ikke aendrer den 
saarlige karakter af det omrade, der stages skabt ved lokalpla- 
nen. 
Mere vsesentlige aandringer af lokalplanen kan kun gen- 
nemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen, fortraxges af planen. 

4 



Middelfart kommune 

Kommuneplantilkg nr. 4 

Middelfart centralrenseanlaeg 

For det pa kortet viste omrade D47 gaelder fpllgende rammer 
for lokalplanl~gningen. 

1. 
Anvendelsen af omradet skal fastlaegges til offentligt formal 
(rensningsanlzg). 

2. 
Bebyggelsen mB hnrjst ogfcues med to etager. 

3. 
Herjden af bebyggelse m.v. ma ikke overstige 12 m. 

4. 
Det skraverede areal skal overfwes fra landzone til byzone. 

Saledes vedtaget af Middelfart byr&d den 5.9. 1988. 

Steen Dahlstrerm 
borgmester 

’ Ole Larsen 
Stadsingeniar 
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