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HVAD ER EN LOKALPLAN ?

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et 
områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, 
veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område.

Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at 
tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet 
skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større 
udstykninger eller størrre bygge- og anlægsarbejder. Hen-
sigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægnin-
gen.

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, be-
mærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre 
et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. 
Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges 
offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i 
Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der 
afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt.

Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen ting-
lyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område.

En lokalplan omfatter to hoveddele - først ”Lokalplan-
bestemmelser” og dernæst en ”Redegørelse”. Lokal-
planbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelses-
regulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte 
ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbe-
stemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som 
findes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for 
lokalplanens indhold samt planens forhold til anden plan-
lægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse 
gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt bag-
grunden for og formålet med lokalplanen. 
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INDLEDNING

LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER

Lokalplanen omfatter et område i den sydøstlige udkant af 
Middelfart By på ca. 70 ha. Området afgrænses mod nordøst 
af Assensvej, Ulvsbjergvej mod sydøst og jernbanen mod syd-
vest. Mod nord og nordvest afgrænses området af Kålsbjergvej, 
Vandværksvej samt det eksisterende boligområde ved Tofte-
gårdvej og Kærvangen.

Området, der er privat ejet, er et af kommunens større byud-
viklingsarealer og planlægges anvendt til boligformål. Boligud-
bygningen er så småt i gang i områdets nordlige del, mens det 
øvrige område fortsat overvejende anvendes til landbrugsfor-
mål. Området ligger i byzone.

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for lokalplanen er et konkret behov for at revidere  
omfanget af områdets grønne arealer og dermed aktuelle byg-
gemuligheder i dele af området. 

Formålet med lokalplanen er at videreføre hovedparten af den 
eksisterende planlægning for området, herunder anvendelsen 

Lokalplanområdets placering mellem Assensvej og jernbanen i den sydøstlige udkant af Middelfart.
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INDLEDNING

til boligformål samt de overordnede principper for disponering, 
af bebyggelse samt udformning af veje og stier mv. Dog fast-
lægger lokalplanen konkrete ændringer af den overordnede 
grønne struktur. Det er også et formål at sikre vejadgang samt, 
at den fortsatte udbygning af området sker under hensyntagen 
til støj og vibrationer fra jernbanen og de omgivende veje. 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med de over-
ordnede planprincipper, som ses på strukturplanen (bilag 3).



7

BESTEMMELSER

Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 137
Boligområde ved Toften i Middelfart

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 
om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1. Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål

• at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til boligformål 
samt enkelte naturligt tilknyttede servicefunktioner som de-
tailhandel med dagligvarer og børneinstitution til dækning af 
lokalområdets behov,

• at sikre områdets æstetik gennem specifikke krav til dispo-
nering og udformning af bebyggelse, opholdsarealer samt 
veje og stiforbindelser,

• at revidere områdets grønne struktur, 

• at sikre, at indpasning af bebyggelse i området sker under 
hensyntagen til støj og vibrationer fra jernbane samt veje, 
og

• at sikre, at vejadgang til området sker fra Vandværksvej og 
Ulvsbjergvej.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus

1.
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, og omfat-
ter følgende matrikelnumre af 

Skrillinge By, Kauslunde: 
1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 2b, 
2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 
2v, 2x, 2y, 2z, 2æ. 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 
2ai, 27h, 27i, 27k, 27l, 27m, 27n, 27o, 27p, 27q, 27r, 27s, 27t, 
27u, 27v, 27x, 27y, 27z, 27æ, 27ø, 28d, 29f og del af 1a samt 
del af 2c, 3b, 3c og del af vejlitra “bl”, og

Svenstrup By, Kauslunde: 
3a, �l, �a, �f, 11e, 11i, 11k og 11m

samt alle parceller, der efter den 2�.11. 2010 udstykkes inden 
for området.
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2.
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, jf. kortbi-
lag 1.

3.
Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3. Områdets anvendelse

1.
Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål med naturligt 
tilknyttede funktioner som fælles opholdsarealer, veje, parke-
ring, fælleshus mv. 

Anvendelsen til boligformål muliggør også indpasning af er-
hvervstyper, som traditionelt - og uden gener for naboer - kan 
drives fra en bolig. Dette kan ske under forudsætning af:

- at erhvervet udføres af beboerne på ejendommen uden 
  fremmed medhjælp,
- at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes,
  herunder med hensyn til skiltning og belysning,
- at områdets karakter af boligområde ikke brydes. 

2.
I delområde I kan kun opføres åben-lav boligbebyggelse som 
parcelhuse, punkthuse, huse på sokkelgrund o.l., mens delom-
råde II kan disponeres frit til førnævnte boligtyper samt ræk-
kehuse, etagebebyggelse o.l., jf. kortbilag 2.

3.
Inden for lokalplanområdet kan desuden indpasses en 
børneinstitution samt detailhandel med dagligvarer med et 
samlet bruttoetageareal på max. 1.000 m2. Størrelsen af den 
enkelte butik fastsættes til max. 1.000 m2. Eventuel detailhan-
del skal placeres i delområde III, jf. kortbilag 2.

4.
I den sydlige del af lokalplanområdet - i tilknytning til banele-
gemet - kan endvidere indpasses nærbanestation med relate-
rede funktioner som veje, parkering o.l. Jævnfør kortbilag 3. 
Indpasning kan dog kun ske på baggrund af en selvstændig lo-
kalplan samt med de nødvendige tilladelser fra Banestyrelsen, 
DSB mv.

§ 4. Udstykning 

1.
Grundstørrelser for boliggrunde i lokalplanområdet skal være 
mindst 700 m2 for åben-lav bebyggelse og mindst 400 m2 for 
tæt-lav bebyggelse, hvor mindst 2�0 m2 placeres i tilknytning 
til boligen.
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§ 5. Veje, stier og parkering

1.
Vejadgang til området skal ske fra Vandværksvej og Ulvsbjerg-
vej, som vist i princippet på kortbilag 2. 

Vejadgang til de enkelte boliggrunde må kun ske fra interne 
boligveje og ikke fra stamveje, jf. kortbilag 2.

Veje og stier skal udformes iht. vejlovgivningen og skal sam-
men med belysning o.l. beskrives i et projekt, der godkendes 
særskilt.

2.
Der skal udlægges areal til stamveje - A-B (Toften) og C-D - 
med en placering, som vist i princippet på kortbilag 2. Stamve-
je udlægges i en bredde af 18 meter og anlægges med min. � 
meter kørebane og med mulighed for fællessti i begge vejsider.

Stamveje skal udformes med vejtræer – enten i den ene eller 
i begge vejsider, jf. kortbilag 3. Der skal vælges fuldkronede 
trætyper, fx lind eller eg.

3.
Øvrige veje i området - interne boligveje - udlægges i en bred-
de af 9 meter og anlægges med min. � meter kørebane. 

4.
I området skal etableres interne stier med tilslutning til det 
overordnede stinet, som vist i princippet på kortbilag 2. Stier 
skal udlægges i min. 3 meters bredde og anlægges med fast 
belægning og belysning.

�.
Inden for området skal der udlægges areal til parkering efter 
følgende fordeling:

- 2 p-pladser pr. bolig ved åben-lav boligbebyggelse. Pladserne 
skal indpasses på egen grund.

- 1,� p-plads pr. bolig ved tæt-lav boligbebyggelse. Pladserne 
indpasses enten på egen grund eller som fælles parkerings-
areal.

- 1 p-plads pr. 2� m2 bruttoetageareal ved dagligvarebutik

- 1 p-plads pr. 37,� m2 bruttoetageareal ved institutioner

- 1 p-plads pr. �0 m2 bruttoetageareal ved øvrig bebyggelse.

Parkeringsbehovet ved etablering af en nærbanestation afkla-
res ifm. udarbejdelsen af den selvstændige lokalplan. 

�.
Eventuelle fælles parkeringsarealer i tilknytning til tæt-lav be-
byggelser, butik eller institution skal afgrænses af en lav busk-
beplantning og træer. Der skal plantes ét træ pr. 4 p-pladser.
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§ 6. Tekniske anlæg 

1.
Alle ledningsanlæg o.l. skal fremføres under terræn.
 
2.
Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes det offentlige 
kloaknet. Regn- og overfladevand skal ledes til regnvandsbas-
sin. Regnvandsbassinerne skal indpasses som rekreative ele-
menter i områdets grønne struktur, hvis det placeres inden for 
lokalplanområdet.

3. 
Ny bebyggelse skal varmeforsynes med fjernvarme i henhold til 
varmeplanen for Middelfart Kommune. Der kan suppleres med 
vedvarende energi i form af anlæg til solenergi, jordvarme o.l. 
såfremt anlæggene indpasses under hensyntagen til bygnin-
gens arkitektoniske udtryk og ikke giver anledning til reflektio-
ner eller andre gener.

4.
Inden for området kan etableres de nødvendige tekniske anlæg 
til områdets forsyning, f.eks. transformerstationer, regnvands-
anlæg o.l. såfremt anlæggene placeres og udformes under 
hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne.

�.
Inden for området må der ikke opsættes udendørs antenner. 
Eventuelle paraboler må ikke være synlige fra veje og stier 
udenfor området.

§ 7. Bebyggelsens omfang og placering 

1.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for området som 
helhed. 

Indpasning af bebyggelse skal respektere de på kortbilag 2 
viste byggelinier ift. jernbanen (�0 meter fra spormidte) og 
Assensvej (30 meter fra vejskel). Ved åben-lav bebyggelse, 
herunder garager, carporte o.l., skal der endvidere holdes en 
afstand på min. 4 meter til vejskel.

2.
For parcelhuse, énfamilies punkthuse, huse på sokkelgrund o.l. 
(åben-lav bebyggelse) må bebyggelsesprocenten ikke overstige 
30 for den enkelte grund, mens bebyggelsesprocenten for par-
celler med rækkehuse, etageboliger o.l. ikke må overstige 4� 
%. 

3.
Parcelhuse, énfamilies punkthuse, huse på sokkelgrund o.l må 
opføres i op til 2 etager og med en bygningshøjde på max. 8,� 
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meter. Rækkehuse, etageboligbebyggelse o.l. må opføres i op 
til 2 etager og med en max. bygningshøjde på 10 meter.

4.
I delområde I eller II må opføres en børneinstitution. 
Institutionsbygningen må opføres i op til 2 etager og med en 
bygningshøjde på max. 8,� meter. Børneinstitutionen skal - om 
muligt - placeres i direkte sammenhæng med områdets grønne 
struktur.

�.
I delområde III må opføres bebyggelse til detailhandel med 
dagligvarer inkl. eventuelt lager, varegård o.l., jf. § 3. stk. 3. 
Bebyggelse må opføres med op til 2 etager og en max. byg-
ningshøjde på 10 meter.

§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 

1.
Ved indpasning af rækkehuse, etageboliger o.l. skal bebyg-
gelsen arkitektonisk og materialemæssigt fremtræde som en 
helhed og i harmoni med den omgivende bebyggelse.

2.
Bygningsfacader skal fremtræde som blank, vandskuret eller 
pudset mur, eller som glatpudset mur behandlet med maling. 
Endvidere kan op til 1/3 af facaden fremtræde med træbeklæd-
ning, i skifer, glas, facadetegl, eller i forpatinerede metalplader. 

Udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, skal frem-
træde i farverne sort, hvid eller jordfarver, eller i de nævnte 
farver blandet med sort eller hvid.

3.
Taghældningen må højst være 4� grader, og eventuelle tageta-
ger på bebyggelse må ikke udføres med trempel-konstruktion.

Tagflader må ikke fremtræde i blanke eller reflekterende tag-
materialer – herunder glaserede og ædel-engoberede tagsten 
– bortset fra solcelleanlæg, som kan opsættes, såfremt det 
indpasses i harmoni med bygningens arkitektur. 

4.
Eventuelle skorstene, kviste, tagvinduer mv. skal i dimensione-
ring og udformning tilpasses bygningens formsprog og materia-
ler. 

�.
Ved indpasning af udvendige tekniske installationer - fx ventila-
tionsafkast o.l. - er følgende muligheder:

- anlæg og installationer integreres i selve bygningen, eller
- anlæg og installationer udformes som et arkitektonisk
  tilpasset bygningselement, eller
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- anlæg og installationer opsættes direkte på tagfladen, 
  såfremt facaden forlænges (forhøjes) og anlægget dermed 
  ikke bliver synligt fra omgivelserne.

�.
Overflader og farver på garager, carporte, udhuse o.l. skal har-
monere med selve boligen. 

7.
Ved etablering af dagligvarebutikker i delområde III må der 
opsættes 2 skilte med navn og bomærke pr. butik. Facadeskilte 
må ikke være større end 0,8 x 2 meter (højde x bredde) og 
skal tilpasses bygningens karakter samt det øvrige farvevalg 
på bygningen. Facadeskilte må også udformes kvadratisk i en 
størrelse på max. 1,3 x 1,3 meter. Endelig skal der være luft 
omkring facadeskilte, så man kan se, at de sidder på en mur.

Der kan endvidere opsættes en skiltepylon ved vejadgangen 
til delområdet. Pylonen skal være fælles for alle butikker i om-
rådet og må max. være 3 meter høj (inkl. skilt), og skiltet må 
ikke være større end 0,8  x 2 meter (bredde x højde).

Der må ikke opsættes reklameflag, bannere o.l. i delområdet.

8.
Ved eventuel erhvervsvirksomhed, som drives fra den en-
kelte bolig, må der ikke opsættes skilte bortset fra mindre 
henvisningsskilte.

§ 9. Ubebyggede arealer og beplantning 

1. 
Områdets grønne struktur
Der udlægges areal i form af grønne kiler til ophold for bebo-
erne i de tilstødende boliggrupper inden for området, jf. kortbi-
lag 2. Arealerne skal have karakter af åben park med solitære 
træer kombineret med lege- og opholdsarealer.

§ 3 områderne vist på kortbilag 2 skal indpasses som rekrea-
tive elementer i den grønne struktur. Der skal respekteres en 
10 m bufferzone omkring de to sydligste § 3 områder. Dette 
krav gælder ikke for det nordligste § 3 område, som er i dårlig 
stand og som i stedet ønskes genetableret som erstatningsbio-
top i nærheden, jf. § 9, stk. 2. Bufferzonen på 10 meter skal 
friholdes for bebyggelse og faste anlæg samt fremtræde som et 
ekstensivt plejet grønt areal.

Der kan endvidere indpasses fællesanlæg som stier, 
transformerstation, regnvandsbassin o.l. som en del af den 
grønne struktur.

2. 
Etablering af vandhul
Etablering af vandhuller skal ske efter følgende forskrifter:
- vandhullet skal være lavvandet med flade brinker, der ikke 
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  har større hældning end 1:3, 
- der må ikke etableres øer i vandhullet eller opsættes hegn
  rundt om dette,
- der må ikke må opsættes andehuse og andre kunstige 
  indretninger, og 
- vandhullet må ikke forsynes med til- og afløb.

3. 
Opholdsarealer ved boliger og institution
Ved opførelse af etageboligbebyggelse, rækkehuse o.l. skal der 
etableres udendørs opholdsarealer svarende til min. �0 % af 
boligetagearealet. Opholdsarealerne kan indrettes som private 
haver, som fælles have på terræn, som altaner eller som tag-
terrasse. Opholdsarealer på terræn skal udformes med beplant-
ning, som græs, grupper af træer, buske mv.

I tilknytning til en eventuel børneinstitution skal udlægges are-
al til udendørs ophold svarende til min. 100 % af etagearealet. 
Udearealet skal anlægges med beplantning, legefaciliteter mv. 

4. 
Byggelinieareal mod veje
Byggeliniearealerne (30 meter) mod Assensvej og Vandværks-
vej skal have en åben, grøn karakter. Arealerne anlægges som 
græssåede med et supplement af spredte grupper af buske, 
kastanietræer og årstidens blomster o.l.

�. 
Byggelinieareal mod jernbane
Byggeliniearealet (�0 meter) mod jernbanen skal anlægges 
med en min. 3 meter høj støjvold, som sikrer at støjgrænserne 
for jernbanestøj i lokalplanområdet kan overholdes.

Støjvolden kan opbygges af jord eller en kombination af jord og 
støjskærme af glas, så der delvist bliver udsyn mod banen og 
naboarealerne mod syd. Støjvolden begrønnes ligesom den øv-
rige del af byggeliniearealet anlægges med græs samt grupper 
af træer og lavtvoksende buske. 

�. 
Hegn og udendørs oplag
Hegn i naboskel samt i skel mod veje, stier og fælles opholds-
arealer må kun etableres som levende hegn. De levende hegn 
kan dog suppleres med trådhegn i max. 1,20 meters højde.

I tilknytning til en dagligvarefunktioner i delområde III må 
der kun etableres udendørs oplag i dertil indrettede varegårde 
omgivet af tætte hegn. Øvrige større udendørs oplag inden for 
lokalplanområdet er ikke tilladt.

I tilknytning til børneinstitutionen kan der - ud over levende 
hegn - opsættes faste hegn.

7. 
Øvrige arealer
Øvrige ubebyggede arealer skal beplantes eller befæstes. Be-
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plantede arealer skal fremtræde med have- eller parkkarakter 
eller som naturgrund.

§ 10. Miljøforhold 

1.
Det skal sikres at aktiviteter i lokalplanområdet hverken 
påfører omgivelserne et støjniveau eller påvirkes af et støjni-
veau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til 
Miljøstyrelsens vejledning nr. �/1984 om “Ekstern støj fra virk-
somheder”. 

2.
Det skal sikres, at området ikke belastes med et støjniveau 
fra jernbanetrafik, der overstiger de gældende grænseværdier 
i henhold til Miljøstyrelsens tillæg fra 2007 til vejledning nr. 
1/1997 om “Støj og vibrationer fra jernbaner”.

Ved udbygning af boligområderne nærmest jernbanen anbe-
fales det, at der på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen 
gennemføres de nødvendige beregninger af den aktuelle støj-
belastning samt dimensionering og udformning af eventuelle 
støjafskærmende foranstaltninger. Jævnfør endvidere støjud-
bredelseskortet s. 26.

3.
Det skal sikres, at området ikke belastes med et støjniveau fra 
vejtrafik, der overstiger de til enhver tid gældende grænse-
værdier, p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 om “Støj fra 
veje”.

§ 11. Grundejerforening 

1.
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
alle boliger/grundejere inden for lokalplanens område.

2.
Grundejerforeningen har ansvar for etablering, drift og vedlige-
holdelse af de i § �, � og 9 nævnte fællesanlæg, herunder veje, 
stier, parkeringspladser, opholdsarealer mv.

3.
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i § � og § 
9 nævnte fællesanlæg og friarealer.

4.
Grundejerforeningen skal oprettes senest når �0 % af arealet i 
lokalplanområdet er udstykket og solgt, eller når Byrådet kræ-
ver det.
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�.
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos 
medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de 
økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og admi-
nistrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden 
sikkerhed herfor.

�.
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal god-
kendes af Byrådet.

§ 12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse

1.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

• der er etableret parkering, jf. § �.�.

• der er sket tilslutning til det offentlige kloaknet, jf. § �.2,

• der er etableret varmeforsyning i henhold til Middelfart 
Kommunes vameplan, jf. § �.3,

• det ved beregninger for de berørte arealer er påvist, at 
de gældende grænseværdier for støj kan overholdes, jf. § 
10.2 og 10.3.

§ 13. Eksisterende planer

1.
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 100, ”Nyt bolig-
område ved Assensvej og Ulvsbjergvej”. Ved den endelige ved-
tagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan 
aflyses lokalplan nr. 100 i sin helhed. 

§ 14. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

§ 15. Lokalplanens retsvirkninger

1.
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af 
lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i 
følge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de 
anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
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2.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestem-
melser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i 
planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

3.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

4.
Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet 
af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i 
byggelovgivningen.

Vedtagelsespåtegning

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Middelfart Byråd 
den �. juni 2011.

Steen Dahlstrøm   
Borgmester     / Søren Andersen
      Kommunaldirektør

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort i Ugeavisen 
Vestfyn d. 1�. juni 2011.
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Jernbanen afgrænser området mod 
syd - her set fra sydøst.

Lokalplanområdet set fra Assensvej.

Landsbymiljø omkring Kålsbjergvej. Mod vest grænser området op til 
privatskolen ved Kålsbjergvej.

LOKALPLANENS INDHOLD

Anvendelse og udstykning
Området er opdelt i delområderne I, II og III.

Området skal anvendes til boligformål – såvel traditionelle par-
celhuse som punkthuse, rækkehuse og etageboliger. De ”tætte” 
boligformer, såsom rækkehuse og etagebebyggelse, kan dog 
kun indpasses i delområde II, der ligger tættest på jernbanen 
og den eksisterende bebyggelse ved Vandværksvej, mens 
delområde I kun kan disponeres til fritliggende énfamilieshuse 
som parcelhuse, punkthuse, huse på sokkelgrund o.l. Hen-
sigten er således, at min. 2/3 af området skal udbygges med 
åben-lav bebyggelse. Der forventes i alt opført ca. �00-700 
boliger i området.

I delområde I og II kan endvidere indpasses en børneinstitution 
– gerne i direkte tilknytning til områdets grønne arealer, og i 
delområde III – tæt på den eksisterende by og Vandværksvej 
– kan der indpasses detailhandel med dagligvarer til dækning 
af den lokale forsyning.

Endelig giver lokalplanen mulighed for at indpasse en eventuel 
nærbanestation i tilknytning til banelegemet i den sydlige del 
af lokalplanområdet (delområde II). Da det er usikkert om 
nærbanestationen nogensinde etableres og da der ikke ligger 
et detaljeret projekt for denne kan realiseringen imidlertid kun 
ske på baggrund af en særskilt lokalplan og med tilladelse fra 
de berørte myndigheder.

Med hensyn til grundudstykning gælder følgende minimums-
størrelser: 700 m2 for åben-lav bebyggelse og 400 m2 for tæt-
lav bebyggelse, hvor mindst 2�0 m2 skal placeres i tilknytning 
til boligen.
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Bebyggelsens omfang, placering og udformning

Boligbebyggelse
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for området som 
helhed. Grunde med parcelhuse, punkthuse, huse på sok-
kelgrund o.l. må ikke bebygges med mere end 30 %, mens 
grunde med rækkehuse, etageboliger og lignende ”tætte” 
boligformer må bebygges op til 4� %. Åben-lav bebyggelse 
må opføres i 2 etager og med en max. bygningshøjde på 8,� 
meter. Tæt-lav- og etagebebyggelse må opføres med op til 2 
etager og med en max. bygningshøjde på 10 meter.

Indpasning af bebyggelse skal endvidere respektere følgende 
byggelinier:

Jernbanen:  �0 meter fra spormidte
Assensvej:  30 meter fra vejskel
Ulvsbjergvej: 10 meter fra modstående vejskel
Øvrige vejskel: 4 meter

Af hensyn til områdets homogenitet og visuelle udtryk - bl.a. 
set fra de tilstødende veje - indeholder planen bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser mht. formsprog, materialer og farver. 

Børneinstitution og detailhandel med dagligvarer
Børneinstitutionen og eventuel dagligvareforsyning må opføres 
i op til 2 etager og med en max. bygningshøjde på 10 meter, 
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Forslag til udbygning af en “boliggruppe” med rækkehuse samt indpasning af detailhandel 
(delomr. III).
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Forslag til indpasning af nærbanestation med tilhørende støjvold mv. samt 
bagvedliggende række- og gårdhavehuse (delområde II). 
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MULIGHED FOR FÆLLESSTI I BEGGE VEJSIDER
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For detailhandel gælder desuden, at det samlede bruttoetage-
areal ikke må overstige 1.000 m2 og den maksimale butiksstør-
relse fastsættes til 1.000 m2.

Der gælder de samme bestemmelser for bebyggelsens form-
sprog, materialer og farver som for boligbebyggelsen, se s. 
18. Desuden indeholder planen bestemmelser om skiltning og 
reklamering ved dagligvarebutikken.

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet får vejadgang fra Vandværksvej og Ulvs-
bjergvej. Internt er vejnettet opbygget omkring to stamveje 
– A-B (Toften) og C-D. Den enkelte “boliggruppe” vejforsynes 
ved tilslutning til en af de to stamveje. Jævnfør endvidere 
strukturplanen (kortbilag 3). 

Senere – i forbindelse med udbygningen af områdets sydlige 
del - etableres den anden stamvej C-D. 

Principsnit - stamvej med fortov i den ene side samt vejtræer.

Forslag til indpasning af dobbelthuse og grønt opholdsa-
real ved Rokkevænget i delområde II. 
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Der skal endvidere etableres et internt stinet, der dels sam-
menbinder områdets grønne struktur og samtidig har for-
bindelse til det omgivende stinet – bl.a. underføringen ved 
Vandværksvej. Stinettet skal endvidere føres frem til Hyl-
lehøjskolen langs Assensvej, hvor der påtænkes etableret en 
niveaufri skæring. 

Parkeringsbehovet skal dækkes på egen grund ved énfami-
lieshuse og dobbelthuse, mens der kan etableres større fælles 
parkeringsarealer ved rækkehuse, etageboligbebyggelse mv.

Ubebyggede arealer og beplantning
Lokalplanområdet tænkes udformet med en markant grøn 
struktur med kiler, der opdeler og skaber luft omkring de en-
kelte “boliggrupper”. Jævnfør strukturplanen på kortbilag 3. De 
grønne struktur “bygges” endvidere sammen med eksisterende 
naturkvaliteter i området - fx en sø - jf. illustrationen s. 18.

De grønne kiler, der gives varierende bredder, tænkes udfor-
met med en åben parkagtig karakter med enkeltstående træer 
kombineret med lege- og opholdsarealer. Planen omfatter end-
videre grønne friarealer i de byggefri zoner langs Assensvej og 
jernbanen. 

Langs Assensvej anlægges arealet med en åben, transparent 
karakter i form af græsbund med grupper af buske og årstidens 
blomster – ligesom naboområdet på modsatte side af vejen. 
Ved jernbanen anlægges af støjmæssige hensyn en min. 3 
meter høj støjvold, der begrønnes. “Bagsiden” af volden og 
resten af den byggefri zone langs jernbanen anlægges med en 
lidt tættere beplantning i form af trægrupper og lavtvoksende 
buske. Arealet kan evt. suppleres med en trampesti.

Sideløbende med lokalplanen har kommunen til hensigt at 
udarbejde et katalog for beplantning af området. Kataloget 
skal udstikke de overordnede principper for udformningen af 
de grønne arealer samt sikre både sammenhæng og variation i 
beplantningen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNE-
PLANEN

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens ramme-
område B.01.22 “Boligområde ved Toftegården”. Ifølge ram-

Principsnit - jernbane (og evt. nærbanestation) med beplantet støjvold.
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mebestemmelserne skal rammeområdet anvendes til bolig-
område med åben/lav og tæt/lav samt enkelte institutioner 
til betjening af området. Bebyggelse må etableres med en be-
byggelsesprocent på max. 30, dog 40 ved tæt/lav og instituti-
onsbyggeri. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og med en 
maks. højde på op til 8,� meter. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, 
for så vidt angår den maksimale bygningshøjde (op til 10,0 
meter), bebyggelsesprocenten for tæt-lav og institutionsbyg-
geri (4� %) samt muligheden for at indpasse en dagligvarebu-
tik på 1.000 m2. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommu-
neplan 2009-2021 - tillæg nr. 8 - som sikrer den nødvendige 
overensstemmelse. Tillægget er indsat bagest i planen.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Kystbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen og er om-
fattet af Planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse.
 
Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra kysten i både nordvest-
lig og sydlig retning. Mod nord og vest grænser området op til 
eksisterende bymæssig bebyggelse - herunder tætbyområdet 
- mens arealerne syd for lokalplanområdet er åbne marker mv. 
Ny bebyggelse i området vil ikke være synligt fra vandet set fra 
nordvest, mens det kun i begrænset omfang vil være synligt 
fra den sydlige kyst pga. den store afstand. På den baggrund 
er det Byrådets vurdering, at den planlagte anvendelse af om-
rådet - herunder en bygningshøjde på op til 10 meter - ikke vil 
påvirke kystlandskabet på negativ vis.

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med grundvandsinteres-
ser. En mindre del af området - lige syd for Assensvej - er ud-
peget som nitratfølsomt indvindingsområde. Endelig berøres 
den østlige del af området af to beskyttelseszoner (300 m) om-
kring indvindingsboringer, jf. kortbilag 2. 

Stinettet i området skal sammenbindes med 
det eksisterende stinet. Her underføringen 
ved Vandværksvej.

Vejadgang til området sker bl.a. fra Ulvsbjergvej.
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Anvendelsen til boligformål vurderes at være i overensstem-
melse med grundvandsinteresserne i området. 

Naturbeskyttelse
Inden for området findes en mindre sø og et vandhul, der er 
beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. For områderne gæl-
der, at deres naturlige tilstand ikke må ændres, ligesom der 
ikke må placeres bebyggelse, campingvogne o.l. samt ske be-
plantning eller terrænændring i og ved områderne. 

I det nordligste rekreative område ved Rokkevænget ligger li-
geledes et mindre vandhul, der er omfattet af § 3. Vandhullet 
fremstår i dårlig stand, med kunstig ø, stejle brinker og under 
tilgroning. Der vil blive søgt om dispensation, til at fjerne vand-
hullet og i stedet etablere erstatningsbiotop i nærheden.

Landbrugsloven
Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Landbrugsplig-
ten forudsættes ophævet inden realiseringen af lokalplanen.

Eksisterende landbrugsejendomme med husdyrbrug
Den sydøstlige del af området berøres af konsekvenszoner 
(vedr. lugtgener) omkring husdyrbrug. Udnyttelse af området 
skal således ske under hensyntagen til disse landbrugsejen-
domme.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan nr. 100 
- Boligområde ved Assensvej og Ulvsbjergvej - fra 2007. Med 
den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nær-
værende lokalplan ophæves lokalplan nr. 100 i sin helhed.

Vandforsyning
Området vandforsynes fra TRE-FOR.

Spildevand
Området separatkloakeres, så spildevand afledes til Middelfart 
Centralrenseanlæg i henhold til kommunens spildevandsplan. 
Regnvand ledes til regnvandsbassin. 

Varmeforsyning
Lokalplanområdet skal i henhold til kommunens Varmeplan 
forsynes med fjernvarme. Planen indeholder en bestemmelse 
om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er sket til-
slutning til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.

For énfamilieshuse, der opfylder klassifikationskravene for lav-
energihuse (jf. det til enhver tid gældende Bygningsreglement), 
har kommunen dog pligt til at dispensere fra bestemmelsen 
f.s.v.a. kollektiv varmeforsyning.   

Forurening
Middelfart Kommune er ikke bekendt med, at der er sket for-
urening i lokalplanområdet. Hvis der i forbindelse med bygge- 
og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet konstateres tegn 
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på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. 
Regionen og kommunen vil i givet fald herefter vurdere, om 
en fundet forurening giver anledning til, at der skal fastsættes 
vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Jordforureningslo-
vens bestemmelser herom.

Ejeren eller brugeren skal sikre, at de øverste �0 cm jord af det 
ubebyggede areal ikke er forurenet eller, at der er etableret en 
fast varig fast belægning på arealet jf. Lov om forurenet jord § 
72b.  Ejeren eller brugeren skal ud fra de oplysninger, de ken-
der, selv tage stilling til, om kravet er opfyldt, eller om der skal 
foretages nærmere analyser. For nærmere råd og vejledning til 
denne vurdering anbefales det, at kontakte rådgivende ingeni-
ørfirma eller kommunen.

Museumsloven
Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden 
orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i 
Museumsloven. 

Der er adskillige steder inden for lokalplanforslagsområdet på-
truffet jordfaste fortidsminder fra yngre stenalder, bronzalder, 
ældre jernalder og middelalder/renæssance. Dele af området 
er udgravet i 2009 i forbindelse med byggemodning og udstyk-
ning, men langt hovedparten af arealet er ikke screenet for 
jordfaste fortidsminder. Her er der blot foretaget registreringer 
ved markvandringer samt mindre anlægsarbejder.

Det er således uden for enhver tvivl, at store dele af området 
kan antages at rumme jordfaste fortidsminder, der er omfat-
tet af Museumslovens § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). For 
at afklare fortidsmindernes udstrækning, bevaringstilstand 
m.v. vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk for-
undersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. På grundlag af 
forundersøgelsens resultater kan det vurderes, om det efterføl-
gende vil være nødvendigt at foretage en egentlig arkæologisk 
udgravning på området eller dele heraf. En forundersøgelse vil 
således minimere risikoen for, at anlægsarbejdet må standses 
og udskydes efter bestemmelserne i §27 stk. 2. På opfordring 
af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for 
og et budget over de udgifter, som er forbundet med en for-
undersøgelse (jf Museumslovens §2�). Da forundersøgelsens 
resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i 
lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense 
Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. For at sikre 
en koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske under-
søgelser, bedes bygherren under alle omstændigheder kontakte 
Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksæt-
telse af gravearbejde på arealet.

Bevaringsværdige bygninger
En bygning i området er i Kommuneatlas for Middelfart udpeget 
som havende middel bevaringsværdi, jf. kortbilag 2. Lokalpla-
nen har ikke konsekvenser for den aktuelle bygning.
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Støj fra erhverv
Ved indpasning af eventuel detailhandel og institution i områ-
det skal det sikres, at disse funktioner ikke påfører omgivel-
serne - i dette tilfælde boligbebyggelse - eller evt. hinanden et 
støjniveau, der overstiger de grænseværdier der er angivet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. �/1984 om “Ekstern støj fra virk-
somheder”.

Grænseværdierne fastsættes i forhold til selve lokalplanområ-
det og i forhold til naboområder, afhængigt af disse områders 
nuværende og planlagte anvendelse. Værdierne angiver det 
maksimale støjniveau, som virksomheden skal overholde såvel 
inden for lokalplanområdet som i skel til naboområder. Internt 
i lokalplanområdet og i naboområderne gælder grænseværdi-
erne vist i skemaet ovenover. Butik og institution kan karakte-
riseres som centerfunktioner, mens den omgivende anvendelse 
er boliger og det åbne land. Eventuelle grænseværdier i forhold 
til det åbne land fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 

Det støjmæssige bidrag i relation til indpasning af en daglig-
varebutik vil udelukkende stamme fra kundetrafik og varetil-
kørsel, idet ventilations- og køleanlæg skal placeres således, 
at disse ikke bidrager til den samlede eksterne støj. Støj fra 
en eventuel daginstitution vil fortrinsvist stamme fra børnenes 
udearealer samt i forbindelse med, at forældrene bringer og af-
henter børn i bil.

Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at bebyggelse til 
de nævnte funktioner ikke kan tages i brug, før det er godt-
gjort, at de gældende grænseværdier kan overholdes. 

Trafik og trafikstøj

Støj fra vejtrafik
Det skal sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens 
til enhver tid gældende grænseværdier for “Støj fra vejtrafik” 

Mandag-fredag kl. 07-18 og
lørdage kl. 07-14    

Tidsrum

Mandag-fredag kl. 18-22,
lørdage kl. 14-22, og søn- og helligdage 
kl. 07-22    

Alle dage kl. 22-07  
 

Det ækvivalente, kor-
rigerede støjniveau 
i dB(A) fra følgende 
arealanvendelser:

C-områder 
(centerom-
råde)

��

4�

40

4�

40

3�

Boligområder 
(åben-lav, 
tæt-lav)

Vejledende grænseværdier for støjbelastning fra den enkelte virksomhed, an-
læg eller indretning.



2�

REDEGØRELSE

(p.t. vejledning nr. 4/2007). Støjniveauet på facader og uden-
dørs opholdsarealer ved boliger må således ikke overstige Lden 
= �8 dB. 

Lokalplanområdet grænser op til Assensvej og Vandværksvej, 
der begge er primære indfaldsveje til Middelfart. Årsdøgntrafik-
ken på de to veje ligger mellem 4.000 og �.000 biler. En ud-
bygning af området med – groft anslået – �00-700 nye boliger 
vil resultere i en mertrafik på op mod 2.800 (ÅDT) fordelt på de 
to veje, og dette vil få betydning for støjniveauet fra vejtrafik. 
Der er således fastlagt en byggelinie på 30 meter (fra vejskel) 
langs Assensvej, jf. kortbilag 2. Inden ibrugtagning af ny be-
byggelse skal det ved beregning eftervises, at de gældende 
grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes på berørte 
arealer.

Støj fra jernbane
Lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvensområdet for 
jernbanen, jf. kortet fra Banedanmarks støjhandlingsplan fra 
2009 nederst på s. 2�.

På baggrund af trafiktal på banestrækningen, der forløber langs 
lokalplanområdet, er togtrafikken endvidere fremskrevet til 
2014 trafiktal og der er efterfølgende lavet en overslagsbereg-
ning på støjniveauet fra baneanlægget. Beregningsresultaterne 
indikerer, at grænseværdien for støj fra jernbaner (Lden = �4 
dB) i lokalplanområdet kan overholdes, hvis der som minimum 

Støjudbredelsen langs jernbanen i den sydlige del af området i henhold til 
Banedanmarks støjhandlingsplan, august 2009. Den vejledende støjgrænse 
for jernbaner er i boligområder Lden = 64 dB. (Kilde: Miljøstyrelsens hjemme-
side, www.mst.dk).
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indpasses en 3 meter høj støjafskærmning. Placeres skærmen i 
en afstand af 1� meter fra spormidten indikerer beregningerne, 
at støjgrænserne kan overholdes i en afstand af �0 meter fra 
spormidten. Sammenholdt med støjkortlægningen vurderes det 
således at være muligt af udbygge og afskærme lokalplanom-
rådet, så grænseværdierne for jernbanestøj overholdes. 

Mindsteafstand til boliger ift. vibrationer fra jernbanen er �0 
meter. Denne afstand er sikret overholdt, da der er indlagt en 
byggelinje på �0 meter fra jernbanen. Jævnfør endvidere kort-
bilag 2.

Det skal dog altid sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljø-
styrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for “Støj og 
vibrationer fra jernbaner” (p.t. tillæg fra 2007 til vejledning nr. 
1/1997). Lokalplanen indeholder derfor en bestemmelse om, 
at ny bebyggelse ikke må tages i brug før det ved beregning 
er eftervist, at de gældende grænseværdier kan overholdes på 
berørte arealer.

Ved indpasning af en nærbanestation i den sydlige del af 
lokalplanområdet skal der i forbindelse med lokalplanlægningen 
foretages nye støjberegninger samt vurdering af behovet for 
supplerende støjafskærmning. 

Lov om Jernbane
I henhold til lovens bestemmelser gælder:

a) at gravearbejder kan kræve godkendelse efter § 21c i lov 
om jernbane. 
b) at byggeri skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer 
fra jernbanen. 

Detaljeskitse - indpasning af eventuel nærbanestation i lokalplanområdet.
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c) at der kan blive stillet krav om hegning mod banen, og at 
udgiften i givet fald påhviler kommune, bygherren/grundejeren 
jf. § 21 f i lov om jernbane.

Uden tilladelse fra infrastrukturforvalteren af det pågældende 
baneafsnit må der endvidere ikke:

1) foretages udgravninger eller opfyldninger eller anbringes 
materiel eller materialer i en sådan nærhed af infrastrukturfor-
valterens grund, at der derved kan opstå fare for driften. 
2) føres ledninger over, under eller langs med banen. 
3) ledes vand til banen eller dennes grøfter. 
4) foretages arbejder i overkørsler eller overgange.

Miljøvurdering
Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig ind-
virkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af 
lokalplanen efter lovens § 3 vurderes det, at de miljømæssige 
konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en 
sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering 
ikke er nødvendig. 

SERVITUTTER 

Det er ejeres og bygherres eget ansvar, at sikre sig overblik 
over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og an-
lægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, 
kabler eller ledninger er tinglyst.

Private tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen ved 
lokalplanens endelige vedtagelse, aflyses. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Det er en forudsætning, at Direktoratet for FødevareErhverv gi-
ver tilladelse til at ophæve landbrugspligten inden for området.
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Middelfart Kommune

Lokalplan nr. 137
Boligområde ved Toften i 
Middelfart

KORTBILAG 1: MATRIKELKORT

Mål: 1: 7.500
Dato: 25. november 2010
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Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 137
Boligområde ved Toften i 
Middelfart

KORTBILAG 2: LOKALPLAN-
KORT

Mål: 1: 5.000
Dato: 25. november 2010

Signaturforklaring:

Lokalplanområde-
afgrænsning

Grønne områder

Afstandszone til vej 
og jernbane

Vejudlæg [18 m] 
stamvej [A-B og C-D]

Vejadgang

Principiel
stiforbindelse

Delområde-
afgrænsning

Delområde I: 
boligområde til  
åben-lav bebyggelse

Delområde II: 
boligområde til  
åben-lav, tæt-lav eller
etagebebyggelse

Delområde III: 
centerområde

Konsekvenszone 

Bygninger med middel 
bevaringsværdi
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Forslag til disponering af lokalplanområdet. Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og derfor ikke bindende.

Middelfart Kommune
Lokalplan nr. 137
Boligområde ved Toften i 
Middelfart

BILAG 3: STRUKTURPLAN

Ikke målfast
Dato: 25. november 2010
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BILAGKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

Middelfart Kommune

Kommuneplantillæg nr. 8 til 
Kommuneplan 2009-2021
Boligområde ved Toften i Middelfart
For det på kortet viste område - rammeområde B.01.22 - fast-
lægges følgende rammer for lokalplanlægningen:

Betegnelse: Boligområde ved Toftegården

Generel anvendelse: Boligområde

Områdets status: Delvist udbygget

Områdets fremtidige anvendelse:
Boligområde med åben/lav og tæt/lav samt enkelte institutioner til 
betjening af boligområdet. Der kan indpasses en dagligvarebutik på 
maks. 1.000 m2 til den lokale forsyning.

Miljøklasse: 1

Maks. bebyggelsesprocent: 30 

Maks. etageantal: 2

Maks. højde i meter: 10,0

Omfang og udformning: Bebyggelsesprocenten kan fastsættes til 
45 ved tæt/lav, etage- samt butiks- institutionsbyggeri.

Miljø: Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes jf. 
kommuneatlas Middelfart.

Andet: Se generelle rammebestemmelser

Zoneforhold: Byzone

Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget endeligt af Middelfart 
Kommune d. �. juni 2011.

Steen Dahlstrøm   
Borgmester     / Søren Andersen
      Kommunaldirektør
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