
 

 
 
 
MIDDELFART KOMMUNE 
LOKALPLAN NR. 35.03 
 
Sportsplads og trafikanlæg i Kauslunde 
 
September 1994 
  



Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 35.03 
Sportsplads og trafikanlaeg i Kauslunde 
I henhold til planloven (lov nr. 388 af 6.6.1991) fastsaettes herved 
fslgende bestemmelser for det i 9 2 nsevnte omrade. 

§ 1. Lokalplanens form61 

Lokalplanen har til formal at give mulighed for en udvidelse og 
omlaagning af sportsanlzgget i Kauslunde i forbindelse med etable- 
ring af en ny vej- og stiforbindelse under banen, samt at regulere by- 
zonegraensen i overensstemmelse med disse anlaag. 

Q 2. Omr6de og zoneforhold 

1. 
Lokalpianen afgraenses som vist pa vedhaeftede kortbilag af 
28.3.1994 og omfatter matr.nr. 4ae og dele af 46, 4a, 4d, 4e, 4f, 4g 
og 7b af Gamborg by, Gamborg, 
og 21 b, 21 i og dele af 21 c og 7b af Kauslunde by, Kauslunde, samt 
parceller, der efter den 1.6.1993 udstykkes i omradet. 

2. 
Med bekendtgorelsen af den endeligt vedtagne lokalplan over-fores 
de af planen omfattede dele af matr.nr. 4a og 7b fra landzone til by- 
zone. 

3. 
Lokalplanens omrade opdeles i delomraderne I og II som vist pa 
kortbilaget. 

5 3. Omr&dernes anvendelse 

Omraderne udlaegges til offentlige formal i form af sportsanlaeg (de- 
lomrade I) og vej-, sti- og banearealer (delomrade II). 

Q 4. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
lnden for sportsanlaegget kan opfores en-etages bygninger til klubfa- 
ciliteter m.v. i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 
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2. 
Den totale hojde ma ikke overstige overstige 8,0 m, og bebyggelses- 
procenten ma ikke overstige IO. 

5 5. Afskaermning 

Langs den nye afgraensning af sportsanlaegget skal etableres et le- 
vende laehegn som vist pa kortbilaget. 

g 6. Ophaevelse af lokalplanbestemmelser 

Den under 21.12.1987 vedtagne lokalplan nr. 35.02 for Kauslundes 
sydvestlige bydel og Mollelokken ophaeves for sa vidt angar 
idraetsanlaegget (lokalplanens delomrade VII vest for Kauslundevej). 

I medfor af planlovens 5 27 vedtages foranstaende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrad, den 19.9.1994 

Steen Dahlstrom 
borgmester / E. B. Jepsen 

konst. teknisk direktplr 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet med det formal at fastlaegge de aendrin- 
ger af forholdene i Kauslunde, som er foranlediget af omlsgningen af 
Kauslundevejs krydsning af jernbanen. 
Dette projekt er gennemfort i anledning af, at DSB onsker at haeve 
togenes hastighed pa en raekke hovedbanestraekninger. I den for- 
bindelse nedlzegges de gamle jernbaneoverskasringer, hvor vej og 
bane krydser hinanden i samme niveau. 

I Kauslunde er anlagt en ny Kauslundevej, som er fort under banen 
vest for den “gamle”. 
For fodgsengere og cyklister er etableret en gang- og cykelsti fort 
igennem samme tunnel som vejen. 
Der er taget hojde for, at den nye stiunderforing kan komme til at fun- 
gere som forbindelse mellem to nye perroner, som taenkes placeret 
henholdsvis nordost og sydvest for tunnelen. 

Vej- og stianlaegget berorer Kauslunde Idrastsforening, hvis fodbold- 
baner og klubhuse ligger i omradet nord for banen. 
I forbindelse med omlaegning af banerne foretages en udvidelse af 
sportspladsen mod vest, sa man far et mere tidssvarende an&g 
med bl.a. en ny vinterbane. 

Lokalplanen forhold til kommuneplanlqningen 

I Kommuneplan 1993-2002 er princippet for vejreguleringen angi- 
vet, og deter naevnt, at der skal udlzegges erstatningsareal til sports- 
pladsen vest eller nord for denne. 
Udvidelsen er ikke vist i lokalplanrammerne. Derfor er kommunepla- 
nen suppleret med et tillaeg, hvor udvidelsen af rammeomrade 
D61 mod vest er angivet tillige med en ajourforing af omradets 
graense mod nordost. 
I tillaegget medtages ogsa vejarealet syd for banen, og byzonearea- 
let udvides tilsvarende. 
Kommuneplantillaegget findes bag i dette haefte. 
I lokalplanen for Kauslunde (Lokalplan nr. 35.02) er bestemmelserne, 
der omfatter sportspladsen, ophasvet. 
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Lokalplanens forhold til kystnaerhedscirkulaeret 

Som en retningslinie for region-, kommune- og lokalplanl=gningen 
anfores det i cirkulserets 5 5.1, at kysttxer lokalisering, “der medf0rer 
inddragelse af nye arealer i byzone og planlaegning for an&g i land- 
zonen skal vaere saerligt begrundet”. 
Den aktuelle inddragelse af arealer i byzone omfatter deis vejarealet 
syd for jernbanen, dels udvidelsesarealet til sportspladsen. 
Det sidstnawnte ligger i tilknytning til det eksisterende an&g. Der 
bliver ikke tale om byggeri ud over klubhus o.lign. som ikke afviger 
vsesentligt fra det eksisterende, og der abnes ikke mulighed for 
saerlige udvidelser af aktiviteterne. Desuden etableres der Ia?bAter 
mod det abne land. 
Byradet finder derfor ikke at aendringen af forholdene er i strid med 
hensigterne bag kystnaxhedscirkulseret. 

De reguleringer, som lokalplanen fastlaegger m. h.t. jernbane- og 
vejanlaeggene sker pa grundlag af en statslig myndigheds plan- 
laegning. 

Ophaevelse af landbrugspligt 

Lokalplanens virkeliggorelse forudsaetter, at landbrugspligten ophse- 
ves pa de dele af henholdsvis matr. nr. 7b, Gamborg by, Gamborg 
og matr. nr. 7b, Kauslunde by, Kauslunde, der ligger inden for lokal- 
planens omrade. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalpla- 
nen ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifmlge planlovens 
5 18 kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmel- 
ser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaette 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 meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid 
med lokalplanens hovedprincipper. 
Mere vaesentlige sendringer af lokalplanen kan kun gennemfores ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor- 
enelige med lokalplanen, fortraenges af planen. 
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Middelfart kommune 

TILLIEG NR. 2 TIL 
KOMMUNEPLAN 1993-2002 

Sportsplads og trafikanlaeg i Kauslunde 

1. 
Rammeomrade D61 udvides som vist pa kortet. 

2. 
For omrade D61 gaelder folgende rammer for lokalplanlaegningen: 

a). Omradets anvendelse skal fastlzgges til offentlige formal 
(sportsplads og traf i kanlaeg). 

b). Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 10. 

c). Bygningernes hojde ma ikke overstige IO m. 

d). Bebyggelsen skal opfores med 1 - 2 etager. 

e). Landzonearealer skal overfores fra landzone til byzone. 

Saledes vedtaget af Middelfart byrad den 19.9.1994 

Steen Dahlstrom 
borgmester / E.B.Jepsen 

konst. teknisk direktm 




