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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 30.02 

Erhvervsomrzde ved Sjaellandsvej og Fynsvej 

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

fastszettes herved fglgende bestemmelser for det i § 2 nzevnte 

omrgde. 

§ 1. Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til formil, at fastlzegge bestemmelser for 

administration af bygge- og anlzegsarbejder i omrsdet. 

§ 2. Lokalplanens omrsde 

Lokalplanen afgraenses som vist pg vedhaeftede kortbilag af 

4. 1. 19’78 og omfatter f@lgende matr. numre: 

5a, 5l, 5*, gy, 5=, 6l, 6=, 6 bk 
, 8’, 27a, 36g, 36h, 36l og 

36k af Middelfart kprbstads markjorder, samt parceller, der 

efter den 1. 1. 1978 udstykkes fra de naevnte ejendomme. 

§ 3. Om&dets anvendelse 

1. 

Omrgdet rn& kun anvendes til erhvervsformsl, og der rns 

kun opf@res eller indrettes bebyggelse til eller udprves kon- 

tor-, industri-, vaxksteds-, lager-, entreprenflr- og op- 

lagsvirksomhed. 

Der rn$ ikke indenfor omrsdet udoves virksomhed, hvortil 

der af hensyn til forebyggelse af forurening rns stilles be- 

tydelige afstandskrav eller andre saxlige beliggenhedskrav, 

jfr. milj@beskyttelseslovens 5 9, herunder virksomheder, 

som giver anledning til vaesentlige st@j-, luftforurenings- 

eller lugtgener, og som derfor b@r placeres i betydelig 

afstand fra forureningsf#lsomme omrider. 

Udendgrs oplagspladser rng kun etableres med by&dets 

tilladelse. 



2. 

De p% kortbilaget med skravering viset arealer udlaegges 

til et 5 m bredt afskaermningsbaelte mod boligbebyggelsen 

ved Falstersvej. 

Afskaermningen skal etableres som tact hegn, beplantning 

eller lignende efter projekt godkendt af byrsdet. 

3. 

Pi arealet mellem Jyllandsvej og byggelinien langs denne 

rn3 ikke etableres oplag eller lignende. 

Arealet skal anlaegges med graes og tracer og buske, og det 

rns kun med saerlig tilladelse anvendes til parkering. 

Eventuelle hegn mod vejen skal anbringes i eller bag bygge- 

linien og udfgres af materialer, som efter byrgdets sk@n 

ikke virker skaemmende. 

4. 

Ubebyggede arealer skal ved befaestelse, beplantning eller 

lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende 

orden ved oplagring af materialer, affald o. lign. skal over- 

holdes. 

5 4. Bygningernes omfang, placering m. v. 

1. 

Bygningernes rumfang rnz ikke overstige 3 m3 pr. m2 

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

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

ningen, der er over faerdigt terraen, herunder eventuelle 

kviste, siloer, fremspring, skorstene m. v. 

2. 

Bebyggelsen rn8 h@jst opfflres med to etager, og intet punkt 

af en bygnings ydervaeg eller tagflade rns were haevet mere 

end 11,O m over terraen (niveauplan) . 

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

opfgres med st@rre h@jde, ssfremt saerlige hensyn til ind- 

retning og drift ngdvendiggor det. 
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3. 

Til udvendige bygningssider rng ikke anvendes materialer, 

som efter byridets sk@ virker skaemmende. 

4. 

Der er i medffir af lovgivningen om offentlige veje fastsat 

byggelinier og sazrlige adgangsbestemmelser langs landevej 

613, Middelfart-Bogense (Jyllandsvej). Byggelinierne er 

beliggende i en afstand af henholdsvis 12, 5 m og 20 m fra 

vejmidte. Der er ikke inden for byggelinierne reserveret 

area1 til st#jafskazrmenc!e foranstaltninger. 

Langs gvrige veje i omrgdet p&egges byggelinie i 5 m’s 

afstand fra vejskel. 

5. 

Bygninger skal holdes 5 m fra naboskel og fra det i S 3, 

stk. 2 naevnte afskzermningsbaAte. 

Byrgdet kan dog i saerlige tilfaelde tillade, at bygninger p& 

ikke over 3 m’s bygningshgjde opfqwes i naboskel. 

§ 5. Udstykning 

Grunde rns ikke uden byrgdets saerlige tilladelse udstykkes 

med mindre area1 end 10.000 m2 eller mindre bredde end 

75 m. 

I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 

stgende lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d, den 20.3.1978 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. SGrensen 

stadsingenigr 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og forhold til anden planlaegning 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at man efter byg- 

ningsvedtaegtens bortfald savner konkrete bestemmelser for 

administration af omr%det. 

Endvidere har det vist sig, at den hidtil gaeldende maksima- 

le bygningsh@jde ps 8, 5 m ikke muligggr opforelse af mo- 

derne fabrikshaller. 

Lokalplanen fastlaegger derfor en forgget maksimal byg- 

ningshfljde. 

Bestemmelserne svarer i gvrigt start set til den tidligere 

bygningsvedtzegt og til de gaeldende byplanvedtaegter for an- 

dre erhvervsom&der i byen. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med de midlertidige 

rammer for lokalplanlaegningen i kommunen (S 15-ram- 

me me). 

Lokalplanens retsvirknineer 

Efter byr&dets endelige vedtagelse og offentliggarelse af 

lokalplanen m& e jendomme, der er omfattet af planen if@l- 

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- 

saette som hidtil. Lokalplanen medfgrer heller ikke i sig 

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

indeholdt i planen. 

Byrgdet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudszet- 

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

omr&de, der s#ges skabt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

f@res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, 

der er uforenelige med lokalplanen, fortraanges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, n& det vi1 

vaxe af vzesentlig betydning for virkeliggdrelsen af planen. 




