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MIDDELFART KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 30.01 

Industriomr%de vest for Falstersvej 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 

fastsaettes herved f@lgende bestemmelser for det i § 2 naevn- 

te omrgde. 

§ 1. Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til forms1 at muliggore industribyggeri pa 

matr. nr. 5 aa og i den forbindelse zendre afskaermningsbael- 

terne omkring industriomrzdet samt at danne grundlag for 

administration af bygge- og anlzegsarbejder i omr%det. 

§ 2. Lokalplanens omrsde 

Lokalplanen afgrzenses som vist pg vedhaaftede kortbilag 

af 21. 11. 1977 og omfatter folgende matr. numre: 

174 17ay, 17bC af Staurby by, Vejlby sogn og 2a, 2 d, Zh> 

5 
aa 

, 7k, 40a, 40g, 40h, 60", 60b, 77, 87, 78a, 78' af 

Middelfart markjorder, samt parceller, der efter den 1. 7. 

1977 udstykkes fra de naevnte ejendomme. 

s 3. Omrsdets anvendelse 

1. 

Omrsdet rng kun anvendes til erhvervsvirksomhed, og der 

rns kun opfprres eller indrettes bebyggelse til eller udoves 

kontor: ,industri-, vazrksteds -, lager-, entreprenflr- og 

oplagsvirksomhed. 

Der m?i kun ud@ves virksomhed som ikke eller kun i ubety- 

delig grad medfplrer gener i form af st@j, luftforurening eller 

lugt. 
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2. 

By&det kan tillade, at der opfgres eller indrettes enkelte 

boliger for de til virksomheden knyttede personer som 

indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 

3. 

De p8 kortbilaget med priksignatur viste arealer udlaegges 

til afskzermningsbaelter mod den tilgraensende bebyggelse 

og Strandvejen. 

Afsksermningsforanstaltningerne skal etableres som mure, 

taette hegn, jordvolde, beplantnmge r elle r lignende efter 

projekter godkendt af byrgdet. 

Den gamle traebevoksning i afskzermningsbazltet syd for ple- 

jehjemmet rns ikke fjernes uden byrzdets tilladelse. 

§ 4. Veje og stier 

1. 

Der udlaegges area1 til en 5 m bred sti langs omridets 

nordostlige begraensning med beliggenhed som vist p& 

kortbilaget. 

2. 

Langs Falstersvej pglaegges byggelinie i 5 m’s afstand fra 

vejskel. 

§ 5. Udstykninger 

Grunde rn$ ikke uden byrsdets saerlige tilladelse udstykkes 

med mindre area1 end 10.000 m2 eller mindre bredde end 

70 m. 

§ 6. Bebyggelsens omfang, placermg m. v. 

Bygningernes rumfang m& ikke overstige 3 m3 pr. m2 

grundareal, og det bebyggede areal rn& ikke overstige 50% 

af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den de1 af byg- 

ningen, som er over faerdigt terraen, herunder evt. kviste, 

fremspring, skorstene m. v. 



Intet punkt af en bygnings ydervaeg eller tagflade rng were 

hzvet mere end 8, 5 m over terraen (niveauplan). 

Byridet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning 

opfgres med stgrre h@jde, sifremt szerlige hensyn til ind- 

retning og drift n@dvendigg@r det. 

2. 

Bebyggelsen rns ikke placeres naermere boligomr&derne 

nordvest og nordost for omrgdet end de p% kortbilaget 

mdtegnede byggelinier. 

3. 

Til udvendige bygnmgssider og hegn rng ikke anvendes ma- 

terialer, som efter byradets sk@n virker skaemmende. 

§ 7. Ophsevelse af aeldre byplanvedtaegt 

Den under 22. 12. 19’7 1 af boligministeriet godkendte byplan- 

vedtaegt nr. 11 og det under 28.8. 1975 af miljgministeriet 

godkendte tillaeg til byplanvedtsegten ophaeves for de af naer- 

vaerende lokalplan omfattede arealers vedkommende. 

I henhold til lov om kommuneplaner vedtages foranstgende 

lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d, den 3. juli 1978 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Sgrensen 

stadsingenigr 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlaegning 

Lokalplanen er udarbejdet med det form51 at g@re det mu- 

ligt for “Kosan-Cylindric” at udvide sine fabrikshaller mod 

nord over matr.nr. gas ( det tidligere CF - omr&de) . 

I den forbindelse er det ngdvendigt at aendre det 50 m brede 

afskaermningsbaelte og friareal, som i byplanvedtaegt nr. 11 

*med tillaeg nr. 1 er udlagt langs den vest for liggende be- 

byggelse. 

Som kompensation for reduktion af afskaermningsbaeltet ved 

plejehjemmet, udlzegges matr. nr. 78a til afskaermnings- 

baelte, og tre sommerhuse p& ejendommen fjernes. 

I graensen mellem afskaermningsbzeltet og det belagte k@re- 

areal omkring bygningerne opferes en. mur som skaerm 

mod st@j fra virksomhedens k@ret#jer og eventuelle andre 

udendflrs aktiviteter. 

I den nordlige de1 af omrgdet forlaegges stien mellem Fal- 

stersvej og Strandvejen til graensen mod boligomr&det, s&- 

ledes at afskaermningsbaeltet klart kommer til at ligge p& 

“Kosan-Cylindric”s ejendom. 

Det 5 m brede afskaermningsbaelte vest for de to boliggrun- 

de 17ay og 17bC suppleres endvidere med et lignende bazlte 

nordgst for grundene. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med dispositionsplan- 

en for Middelfart-omrsdet, og de midlertidige rammer 

for lokalplanlqningen (S 15- rammerne), med undtagelse 

af udvidelsen af industriomr&det syd for plejehjemmet ved 

Strandvejen. 

§ 15-rammerne er derfor sendret ved et tillaeg; som er 

godkendt af milj#ministeri$t. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrsdets endelige vedtagelse og offentliggerelse af 

lokalplanen rng ejendomme, der er omfattet af planen if@- 

ge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller 

i gvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 



Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

szette som hidtil. Lokalplanen medfflrer heller ikke i sig 

selv krav om etablering af de anlaeg med videre, der er 

indeholdt i planen. 

Byridet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudset- 

ning af, at det ikke zendrer den saerlige karakter af det 

omrgde, der s#ges skabt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fgres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Den 5.7.1978 

Sven Allan Jensen, arkitekt m. a. a., Kobenhavn 




