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Lokalplanen giver mulighed 
for, at der kan opfcwes et 

veteranbilmuseum ved 
So fiendalvej. 

Illustrationen er fra et ide- 
forslag og viser een blandt 
flere muligheder for, hvor- 

dan en ny bebyggelse kan 
udformes inden for lokal- 

planens rammer. 

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opfarres et museum el- 
ler en udstillingsbygning pa et areal beliggende mellem Strib Lande- 
vej, Sofiendalvej og Solvzenget. 

Lokalplanen er udarbejdet, fordi Hindsgaul Madsen A/S, Strib ensker 
at opfrare et veteranbilmuseum til udstilling af specielle aeldre automo- 
biler, motorcykler, motorer og andet interessant automobiltilbeharr, 
samt informationsmateriale beskrivende de enkelte udstillingsgenstan- 
de. 

Som grundlag for planen er der lavet et ideforslag til et veteranbilmuse- 
urn placeret i det omhandlede terraen. 

I ideforslaget er udstillingsbygningen placeret i en vinkel langs omra- 
dets sydskel og Strib Landevej. Bygningen ligger placeret pa omra- 
dets hejest liggende terrzn og har adgang fra nordsiden, hvor parke- 
ringspladser er placeret i omr&dets lavere liggende terraen. En tilhar- 
rende bolig, et enfamiliehus, er placeret i omradets nordestlige hjprrne 
parallelt med Sofiendalvej. 

Udstillingsbygningen er taxrkt opfert i 1 etage med indskudt galleri/l . 
sal i en del af bygningsanlaegget. I bygningens nordrastlige hjerrne er 
det tanken, at der skal were et klargarringsvaerksted med autogard. I 
ideforslaget er udstillingsbygningen udfrart i stalkonstruktion med fladt 
tag og store udhaeng. Facaderne tsenkes som en blanding af lette fa- 
cadeelementer, glaspartier, teglstensmure og betonvaegge/-vanger. Pa 
taget taenkes udfert rytterlys med eventuelle solfangere indbygget. 

Ind- og udkrarsel tenkes placeret i omradets nordside ved den offentli- 
ge stis udmunding i Sofiendalvej. 
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Fugleperspektiv af veteran- OMRADET I DAG 
bilmuseet/udstillingsbygnin 
gen, som det er tzenkt i id& 
forslaget. Den endelige ud- 
formning ligger ikke fast. 

Lokalplanomradet er pa ca. 7.200 m2. Mod vest grsenser omradet op 
til Strib Landevej, mod nord til offentlig sti og til Sofiendalvej med enfa- 
miliehuse, mod est til Solvsnget med enfamiliehuse og mod syd til en 
ejendom med et enfamiliehus. 

Lokalplanomradet henligger med karakter af naturgrund med beplant- 
ning med isser birk og gran. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

I lokalplanen fastlsegges, at omradet skal anvendes til udstillingsvirk- 
somhed som f.eks. museum og til boliger. Byradet kan desuden give 
tilladelse til, at der indrettes et mindre vserksted til klargraring af udstil- 
lingsgenstandene, hvis det ikke giver gener i forhold til naboerne. Der 
ma ikke arrangeres udstillinger med salg for raje eller drives nogen 
form for detailhandel. 
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Bebyggelsesprocenten er afhsengig af anvendelsen. Hvis omradet an- 
vendes til udstilling, kan bebyggelsesprocenten vsere op til40, men 
der ma i sa fald kun indrettes en bolig inden for omradet. Hvis der byg- 
ges flere boliger ma bebyggelsesprocenten herjst were 25. Udstillings- 
bygninger ma ware i 2 etager, boliger i hejst I etage med udnyttet tag- 
etage. 

Bebyggelsen kan opfarres som traditionelt muret byggeri eller som sej- 
lekonstruktion med facadepartier i lette elementer, glas, teglstensmur- 
vserk eller beton. Teglstensmuwerk kan sta som blank mur eller vand- 
skures og males. Carporte, udhuse og mindre bygningsdele som kar- 
napper og vindfang kan opfores i tram, stal, glas eller andre lette mate- 
rialer. 

Bebyggelsen skal holdes i afdaempede farver. Enkelte elementer kan 
dog fremhaeves med markante farver. 

Tagene skal udferes som sadeltag, valmet tag eller med ensidigt fald 
og skal dsekkes med tegl, skifer, tagpap eller metalplader. Tage pa ud- 
stillingsbygninger kan dog ogsa udferes som fladt tag med rytterlys/ 
ovenlys og solfangere. 

Facader mod nord og vest, 
som de er taznkt i ideforsla- 

Der bliver vejadgang til omradet fra Sofiendalvej. I omradet skal der 

get. Den endelige udform- anlaegges mindre adgangsveje, som forbinder de tilherrende parke- 
ning ligger ikke fast. ringspladser. Der kan opfrares garage eller carport til den enkelte bolig. 

perkering biler ind parkering 

Facade mod nerd / indgang 

off. sti 

Facade mod vest/ Strib Landevej 

SkGl nebo 



LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

Lokalplanomradet ligger i rammeomrade B44 i Kommuneplan 1993- 
2002. I felge rammebestemmelserne skal omradet anvendes til bolig- 
omrade med kollektive an&g, offentlige formal og i begrzenset om- 
fang mindre, ikke generende erhvervsvirksomheder. Der kan bygges i 
1 - 1 1/Z etager og med en hejde pa max. 10 meter. Bebyggelsespro- 
centen ma harjst were 30 for omradet som helhed. 

For at give mulighed for det enskede byggeri er der udarbejdet et til- 
IEg nr. 13 til Kommuneplan 1993-2002. I tillzegget ovetfsres den del 
af rammeomrade B44, der er omfattet af lokalplanen, til et nyt omrade 
B49, der skal anvendes til boliger med kollektive anlseg, offentlige for- 
mal og saerligt praxentable erhvervsvirksomheder og institutioner, 
herunder udstillings- og kursusvirksomhed. Samtidig haeves bebyggel- 
sesprocenten fra 30 tiI40, og etageantallet haeves fra hnrjst 1 1/2 til 
hrajst 2 etager. TillBgget fremlaagges sammen med lokalplanen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL BYPLANVEDTEGT 

Lokalplanomradet var tidligere omfattet af partiel byplanvedt=gt nr 8 
fra 1973, der udlagde omradet til parcelhuse. 

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophawes byplanved- 
taegt nr. 8 inden for lokalplanens omrade. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLJEGNING 

Kystbeskyttelse 
Lokalplanomradet ligger inden for den kystnsere zone, som er omfattet 
af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 

Hvis ny bebyggelse og anlzeg vil pavirke kysten visuelt, skal der gnrres 
rede for pavirkningen, og hvis bebyggelsen afviger vaesentligt i hejde 
og omfang fra den eksisterende bebyggelse i.omradet, skal der gives 
en begrundelse herfor. 

Det er byradets vurdering, at det nye byggeri ikke vil pavirke kysten 
visuelt. Mellem lokalplanomradet og kysten ligger et &bent grent omra- 
de med spredt hej beplantning, Strandvejen og et eldre boligomrade 
(Rudbaeks Bakke) pa en bakke med store aeldre ttxeer. Bakken frem- 
trader nzermest som skovplantning. Byggeriet vil saledes pa grund af 
terwnforskel og beplantning ikke kunne fornemmes fra kysten. 

Trafik 
Omradet ligger i umiddelbar tilknytning til Strib Landevej, der er en tra- 
fikvej. Ud- og indkarrsel skal ske fra Sofiendalvej. Det sknrnnes, at den 
ekstra trafik ikke vil give trafikale problemer. 



Varmeforsyning 
I flalge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomradet forsy- 
nes med naturgas. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny 
bebyggelse ikke ma tages i brug, fnrr der er etableret varmeforsyning 
med naturgas efter byradets godkendelse. Det kan tillades, at der som 
supplement til varmeforsyningen etableres alternativ opvarmning sa- 
som solfangere 0.a. 

St0j 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan indrettes et mindre vaerk- 
sted til klargarring af de udstillede genstande. I ideskitsen til et veteran- 
bilmuseum er det tanken, at de udstillede biler klargarres i et vaxksted 
i underetagen og karres til port/abning i udstillingshal, hvorefter de 
skubbes pa plads. Da klargeringen foregar indenders, er det byradets 
vurdering, at det ved isolering eller lignende vil vaxe muligt at undga 
starjproblemer i forhold til de omkringliggende boliger. Lokalplanen in- 
deholder bestemmelse om, at et eventuelt vaxksted ikke ma tages i 
brug, farr det ved lydmaling og/eller beregning er sandsynliggjort, at 
stejniveauet ikke overstiger graznsevaxdierne i Miljestyrelsens til en- 
hver tid gaeldende vejledning om ekstern sterj fra virksomheder. Ved 
lokalplanens ikrafttreden er gra?nserne 45 dB(A) om dagen, 40 dB(A) 
om aftenen og i weekenden og 35 dB(A) om natten. 

Nord-sydgdende tvzwsnit, 
som det er tzenk‘ i idefor- 
.&get. Den endelige ud- 
forrnning hgger i/&e fast. 

Trafikstejen fra Strib Landevej ligger pa 64 dB(A) i 10 meters afstand 
fra vejmidten. Pa Sofiendalvej er der kun en ubetydelig trafik. For at 
sikre at stejniveauet ved boligerne ligger under de 55 dB(A), som er 
Miljeministeriets vejledende graansevaardi, vil det v5ere nedvendigt at 
trzekke boligerne ca. 40 meter v=k fra vejmidten. Hvis der opfplres el- 
ler indrettes boliger naxmere vejen skal der etableres en form for stplj- 
afsksermning, f.eks. i form af en vold langs Strib Landevej. Lokalpla- 
nen indeholder bestemmelser om at det ved malinger og/eller bereg- 
ninger skal eftervises, at starjgraxsen kan overholdes, for der gives til- 
ladelse til at tage nye boliger i brug. 

nabo skel udstllling 

Tvamnit I 
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Grundvandsbeskyttelse 
En del af lokalplanomradet ligger inden for et omrade, der af Fyns Amt 
er udpeget som sazrligt sat-bat-t drikkevandsomrade. I disse omrader 
ma der ikke placeres virksomheder, der oplagrer, anvender eller frem- 
stiller olie- og kemikalieprodukter. Mindre virksomheder som auto- 
vaarksteder, handvzerkere, detailforretninger og landbrug er som ho- 
vedregel ikke omfattet. 

Lokalplanen fastkegger, at der ikke ma udeves virksomhed, der kan 
give anledning til risiko for grundvandsforurening. 

Forurening 
Middelfart Kommune er ikke bekendt med, at der findes forurenet jord 
pa grunden. 

SERVITUTTER 

Der er tinglyst byggelinier i forhold til Strib Landevej, ret for Fyns Kom- 
munale Telefonselskab til at have kabler liggende i jorden i trace pa 
ejendommen og ret til fremfraring af naturgasledning over del af grun- 
den. 

Lokalplanen respekterer de tinglyste byggelinier og ledningstraceer. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Lokalplanen krsever ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myn- 
dig heder. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 32.15 

Museumhdstillingsbygning og boliger 
ved Sofiendalvej i Strib 

I henhold til planloven (jvf. lovbekendtgerelse nr. 746 af 16.8.1994) fast- 
sattes herved farlgende bestemmelser for det i 5 2 nsevnte omrade 

5 1. Lokalplanens form& 

Lokalplanens formal er: 

l at give mulighed for, at omradet kan anvendes til boliger og muse- 
um/udstillingsvirksomhed, 

l at fastlzegge bestemmelser om bebyggelsens placering og udform- 
ning. 

Q 2. Lokalplanens omriide og zonestatus 

1. 
Lokalplanen afgrsenses som vist pa kottbilag 1 af 18.10.1996 og om- 
fatter matr. nr. 9S, Rejle by, Strib-Rsjleskov samt alle parceller, der 
efter den 18.10.1996 udstykkes inden for omradet. 

2. 
Omradet ligger i byzone. 

Q 3. Omriidets anvendelse 

1. 
Omradet ma kun anvendes til museum/udstillingsvirksomhed og til bo- 
liger. Der ma ikke etableres udstillinger med salg for eje eller drives 
nogen form for detailhandel. 
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2. 
Byradet kan give tilladelse til, at der indrettes et mindre vaerksted til 
klargarring af udstillingsgenstandene, safremt udformning, placering, 
afskaxmning eller lignende sikrer, at gransevaxdierne i Miljrastyrelsens 
til enhver tid gseldende vejledning om ekstern s&j fra virksomheder er 
overholdt i forhold til naboejendomme i og uden for lokalplanomradet. 

3. 
Der ma normalt ikke placeres virksomheder, der oplagrer, anvender 
eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter inden for lokalplanens om- 
rade. Tilladelsesmyndighederne kan kun tillade placering inden for 
omradet i de ganske sasrlige tilfaelde, hvor det pa baggrund af en kon- 
kret vurdering af risikoen for forurening af drikkevandet kan godtgplres, 
at placering kan finde sted uden at tilsidesaette miljemaxsige hensyn. 

9 4. Veje og parkering 

1. 
Der udlzegges areal til nye veje i princippet som vist pa kortbilag 2 af 
18.10.1996. Vejene udlsegges i en bredde af min. 5 meter, ved parke- 
ringspladser dog 7 meter. 

Ind- og udkersel skal ske fra Sofiendalvej. Der ma ikke etableres direkte 
vejadgang fra ejendommen til Strib Landevej. 

2. 
Ved aendret anvendelse eller nybyggeri inden for lokalplanomradet skal 
der etableres parkeringsarealer i overensstemmelse med de til enhver 
tid gaaldende regler, dog mindst 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal 
og 1 p-plads pr. bolig. 

3. 
Der kan opferes en carport eller garage ved den enkelte bolig. 0vrig 
parkering skal samles pa mindre faelles pladser som vist pa kortbilag 2. 

Q 5. Tekniske anlaeg 

1. 
Elledninger ma alene udferes som jordkabler. 

2. 
Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasforsyning i overensstemmelse 
med kommunens varmeplan. Der kan suppleres med alternativ energi 
som f.eks. solfangere. 
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Q 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Ved anvendelse til udstilling ma bebyggelsesprocenten ikke overstige 
40 for omradet som helhed. Det er en betingelse, at der hejst opfnrres 
en bolig inden for omradet. 

Ved ovrig anvendelse ma bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 for 
den enkelte ejendom. 

2. 
Ny bebyggelse skal placeres inden for de pa kortbilag 2 viste bygge- 
felter. 

Byggelinie fra vejmidte Strib Landevej: 12,5 meter + hejdetillaeg 
Byggelinie fra vejskel mod Sofiendalvej: 5 meter. 

3. 
Bebyggelse til erhverv ma opfrares i hprjst 2 etager. Bebyggelse til boli- 
ger ma opfrares i hlajst 1 etage med udnyttet tagetage. Hrajden ma ikke 
overstige 85 meter malt efter reglerne i bygningsreglementet. 

Q 7. Bebyggelsens ydre udformning 

1. 
Bebyggelsen skal udferes som traditionelt muret byggeri eller som 
srajlekonstruktion med facadepartier i lette elementer, glas, teglstens- 
mutwerk eller beton. Teglstensmurvaerk kan fremsta som blank mur 
eller vandskuret og malet. 

2. 
Carporte, garager, udhuse og mindre bygningsdele som karnapper og 
vindfang kan opfarres i trse, St&l, glas eller andre lette materialer. 

3. 
Bebyggelsen skal holdes i afdaempede farverl Enkelte elementer kan 
dog fremhawes med markante farver. 

4. 
Udstillingsbygninger kan udferes med fladt tag med mulighed for ryt- 
terlys/ovenlys/solfangere. Ovrige tage skal udformes som sadeltag, 
valmet tag eller med ensidigt fald og med en taghaeldning mellem 10 
og 45 grader. 

5. 
Tagene skal daekkes med tegl, skifer, tagpap eller metalplader. 
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6. 
Skiltning ma kun finde sted med byradets godkendelse, og der m& ik- 
ke opszettes reklameskilte eller lignende. Normalt vil der alene blive til- 
ladt navneskiltning pa bygningens facader og mindre henvisningsskilte 
ved indkerslen. 

Facadeskiltene skal vaere i overensstemmelse med bygningernes 
arkitektoniske formsprog. 

Q 8. Ubebyggede arealer 

1. 
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befsestelse eller lignende 
gives et ordentligt udseende og ware vel vedligeholdte. Eventuel op- 
lagring af materialer, affald mv. skal afsk=rmes. 

2. 
Det pa kortbilag 2 med priksignatur viste areal skal anlaegges som fri- 
areal. lnden for friarealet skal eksisterende beplantning i strarst muligt 
omfang sarges bevaret. 

3. 
Hegn i skel skal vaxe levende hegn. Faste hegn ma kun opsaettes 
med byradets swlige tilladelse og kun omkring mindre gardspladser. 
Der ma ikke etableres hegn uden for byggelinierne. 

4. 
Langs Strib Landevej kan der anlagges strajafskaxmning i form af en 
jordvold, der beplantes. 

Q 9. Forudsaetning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

1. 
Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, flar der er-etableret fzelles parke- 
ringspladser i overensstemmelse med bestemmelseme i 9 4 stk. 1 og 2. 

2. 
Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, fer tilslutning med naturgas har 
fundet sted. 

3. 
Et eventuelt nyt vserksted ma ikke tages i brug, fer det ved lydmaling 
og/eller beregning er sandsynliggjort, at stsjniveauet ikke overstiger 
graxrsevaardierne i Miljrastyrelsens til enhver tid gazldende vejledning 
om ekstern s&j fra virksomheder. 
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4. 

l-lvis der opferes eller indrettes boliger naermere end 40 meter fra Strib 
Landevejs vejmidte, skal det sikres, at starjniveauet fra vejtrafikken 
ikke overstiger 55 dB(A) ved boligerne. Ny boligbebyggelse ma ikke 
tages i brug, for det ved malinger og/eller beregninger er eftervist, at 
starjgrsensen kan overholdes. 

Q 10. Ophaevelse af byplanvedtaegt 

Den af Boligministeriet godkendte byplanvedt=gt nr. 8 af 1.5.1973 
ophwes inden for lokalplanens omrade. 

Q 11. Lokalplanens retsvirkninger 

1. 
Efter byr&dets endelige vedtagelse og offentliggerelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i felge planlovens 5 18 
kun udstykkes, bebygges eller i evrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

2. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan for&&e som hidtil. Lokal- 
planen medferer ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

3. 
Byradet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere 
vsesentlige sendringer kan kun gennemferres ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan. 

Vedtagelsesp&egning 

Endeligt vedtaget af Middelfart Byrad den 7. april 1997. 

Steen Dahlstrem 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direktarr 

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort den 9. april 1997 
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Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 32.15 

Museumhdstillingsbygning og 
boliger ved Sofiendalvej i Strib 

Kortbilag 1, m&l 1 :1.500 18.10.1996 
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Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 32.15 

Museumhdstillingsbygning og 
boliger ved Sofiendalvej i Strib 

Evt. stnrjafskaermning Kortbilag 2, m&l 1 :I .500 18.10.1996 



Rudbzekshave \ ?\‘z . 

-- .._.. 
Overf&s fra rammeomriide 844 til 
nyt rammeomride 849 I ,.i I . . I bddLd,.kF 

Middelfart Kommune 

TILLkEG NR 13 TIL KOMMUNEPLAN 1993-2002 

Museumhdstillingsbygning og boliger ved Sofiendalvej 

Det pa kortet viste omrade overfrares fra rammeomrade B44 til et nyt 
rammeomrade 849 med felgende rammer for lokalplanlzgningen: 

1. Omradet skal anvendes til boliger med kollektive anlaeg, offentlige 
form&l og saarligt prsesentable erhvervsvirksomheder og institutio- 
ner, herunder udstillings- og kursusvirksomhed. 

2. Bebyggelsesprocenten rn& ikke overstige 40 for omradet som hel- 
hed. 

3. Bygningerne kan opferes i 1 - 2 etager, og hejden ma ikke oversti- 
ge IO meter. 

Endeligt vedtaget af Middelfart Byrad den 7. april 1997. 

Steen Dahlstrem 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direktor 


