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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen omfatter det ca. 32 ha store erhvervsomrade ved Mandal 
Alle mellem Fynsvej, Vandvaerksvej og Bogensevej. 

En lokalplan fra 1985 fastlaegger, at omradet skal anvendes til industri, 
vaxksteder, lager og engroshandel. Grundene i omradet skal vzere pa 
mindst 5.000 m*. 

Da der mangler grunde til mindre erhvervsvirksomheder, har byradet 
onsket at sendre planen, sa der bliver mulighed for at udstykke mindre 
grunde i en del af omradet. 

OMRADET I DAG 

Der ligger i dag tre erhvervsvirksomheder og en Bldre ejendom i om- 
radet, og i det sydvestlige hjrarne er der anlagt et regnvandsbassin 
udformet som en naturlig dam med beplantning omkring. Resten lig- 
ger som bar mark med et enkelt laehegn og lidt kratagtig beplantning. 

Vest og syd for lokalplanomradet ligger erhvervsomrader, der start set 
er udbygget. Mod est og nord grsenser omradet op til landbrugsarea- 
ler. Pa laangere sigt er det meningen, at omradet est for lokalplanom- 
radet skal anvendes til erhverv som industri, vaerksteder, lager og en- 
groshandel, mens omradet nord for Bogensevej er udlagt til saxligt 
preesentable erhvervsvirksomheder og institutioner. 

Lokalplanomradet ligger i byzone. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanomradet skal fottsat anvendes til erhverv som industri, vaerk- 
steder, lager, engroshandel og forretningsvirksomhed, der har tilknyt- 
ning til de neevnte virksomheder. Virksomhederne ma ikke eller kun i 
ubetydeligt omfang forurene med sterj, luft og lugt. 

Der ma ikke indrettes selvstsendig detailhandel eller selvstaendige bo- 
liger i omradet. Den eksisterende bolig kan blive liggende og kan ogsa 
ombygges og udvides. 

Adgang til de enkelte grunde skal ske fra Mandal All6 og fra nye inter- 
ne veje, som lokalplanen reserverer areal til. Det drejer sig om en for- 
kengelse af Mandal Alle mod est og en ny vinkelformet vej mellem 
Mandal Alle og Fynsvej. Desuden reserveres areal til en ny adgangs- 
vej i omradets estskel. Selvom det ikke udtrykkeligt fremgar af lokal- 
planen, vil det were muligt senere at udlaegge flere nye mindre veje 
inden for omradet, hvis der skulle blive behov for det. 
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I den nordlige og vestlige del af omradet skal grundene were mindst 
5.000 m* store, og bredden skal were mindst 50 meter. I den sydarstli- 
ge del kan der udstykkes grunde ned til3.000 m*. Lokalplanen lsegger 
sig ikke fast pa en endelig udstykningsplan, da det er tanken, at grun- 
denes starrrelse og form skal kunne fastlaegges efterhanden som om- 
radet udbygges, afhaangig af virksomhedernes ensker og behov. 

Nye bygninger kan opferres i l-2 etager og med en hsjde pa op till3 
meter. Bygningernes rumfang ma hrajst wet-e 3 m3 pr. m2 grundareal, 
og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ma ikke vsere me- 
re end 50. 

Mod Bogensevej skal omradet afsksermes med et 20 meter bredt 
plantebzelte. Plantebaeltet vii formentlig blive etableret af kommunen, 
mens det bliver den enkelte ejendom, der skal ren- og vedligeholde 
det. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

Lokalplanomradet svarer til rammeomrade E5 i Kommuneplan 1993- 
2002. I farlge rammebestemmelserne skal omradet anvendes til er- 
hverv som industri, vserksteder, engroshandel, oplag, kontorer og of- 
fentlige formal. Der kan bygges i l-2 etager og med en harjde pa max. 
13 meter. Bebyggelsesprocenten ma harjst va3re 50 for omradet som 
helhed. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN HIDTIDIGE LOKALPLAN 

Lokalplanomradet er omfattet af lokalplan 29.01, der udlasgger omra- 
det til erhverv og fastlsegger vejsystem og hovedretningslinier for om- 
radets udstykning. 

Med denne lokalplan sendres udstykningsprincipperne, SA det fremo- 
ver bliver muligt at udstykke grunde pa ned til3.000 m* i den sydnrst- 
lige del af omradet. Samtidig aendres anvendelsesbestemmelserne, 
sa det ikke IBngere bliver tilladt, at opfere en bolig i tilknytning til virk- 
somheden. De evrige bestemmelser er usendrede. Med den endelige 
vedtagelse af denne lokalplan ophaeves lokalplan 29.01. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLIEGNING 

Kystbeskyttelse 
Lokalplanomradet ligger inden for den kystna?re del af byzonen, som 
er omfattet af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 
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Hvis ny bebyggelse og anlasg vil pavirke kysten visuelt, skal der garres 
rede for pavirkningen, og hvis bebyggelsen afviger vaesentligt i harjde 
og omfang fra den eksisterende bebyggelse i omradet, skal der gives 
en begrundelse her-for. 

Det er byradets vurdering, at det nye byggeri ikke vil pavirke kysten 
visuelt. Mellem lokalplanomradet og kysten ligger allerede flere store 
erhvervsbygninger, og det nye byggeri vil ikke i hrajde og omfang ad- 
skille sig fra det eksisterende. 

Trafik 
Lokalplanomradet ligger i umiddelbar tilknytning til det overordnede 
vejnet. Det skernnes derfor, at der ikke bliver problemer med tung trafik 
til og fra omradet. 

Adgang til og fra de enkelte ejendomme skal ske via nye interne veje 
med tilslutning til Fynsvej og Bogensevej. Der ma ikke etableres direk- 
te adgang fra de enkelte ejendomme til Vandvaarksvej og Bogensevej. 
Ved tilslutning af en ny vej til Bogensevej skal der sikres oversigtsare- 
aler i henhold til vejlovgivningen. Oversigtsarealet er ved lokalplanens 
ikrafttr=den pa 4 x 240 meter malt fra vejkant. 

Der er efter lov om offentlige veje tinglyst byggelinier langs Bogense- 
vej, som er amtsvej. 

Varmeforsyning 
I falge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomr&det forsy- 
nes med naturgas. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny 
bebyggelse ikke ma tages i brug, far der er etableret varmeforsyning 
med naturgas. 

Stsjforhold 
Nye virksomheder i lokalplanomradet skal overholde sterjgrsenserne i 
Miljarministeriets til enhver tid gseldende vejledning i forhold til naboer i 
og udenfor lokalplanomradet. 

Ved lokalplanens ikrafttraeden gaelder, at starjniveauet i skel intemt i 
lokalplanomradet ikke m& vaxe herjere end 60 dB(A) hele dargnet alle 
ugens dage. I forhold til den eksisterende bolig i lokalplanomradet er 
starjgrsnsen dog 55 dB(A) om dagen, 45 dB(A) om aftenen og i week- 
enden og 40 dB(A) om natten. (Miljnrstyrelsens vejledning nr. 5/1984, 
ekstern starj fra virksomheder.) 

Mod vest og syd grsenser lokalplanomradet op til udbyggede erhvervs- 
omrader med en raskke sma og mellemstore virksomheder og med en- 
kelte boliger i tilknytning til virksomhedeme. Omradet nord for lokal- 
planomradet er udlagt til saerligt prsasentable erhverv som kontorer, 



5 

Eksempler ~01 virksomheder, 
der medfarrer risiko for foru- 
rening af grundvandet 

Affaldsforbrsendingsanlar?g 
Akkumulator- og twelementfa- _ 
brikker 
Sterre autovaerksteder med 
autolakering eller undervogns- 
behandling 
Fremstilling af bekeempel- 
sesmidler 
Benzin- og olieoplag 
Bilophugning 
Cellulose-, papir- og papfabrik- 
ker 
Elektroniske virksomheder 
Farve- og lakfabrikker 
Fotografisk industri 
Fyldpladser 
Glasulds- og glasfiberfabrikati- 
on 
Garverier og pelsberederier 
lndustrilakering og overfladebe- 
handling 
Jem- og stalvsxker 
Kemisk rastofindustri 
Komposteringsanlaeg 
Kraftvexker 
Kunstgedningsfremstilling 
Limfabrikker 
Lossepladser 
Maskinfabrikker 
Metalsteberier 
Medicinalvarefabrikker 
Sterre mebelfabrikker og lig- 
nende 
Mineralolieraffinaderier 
Renserier 
Skrotpladser og produkthandle- 
re 
Tagpapvarefabrikker 
Tekstilfarverier og impreegne- 
ring 
Tjawedestillation 
Trseimprzzgnering 
Sterre vognmandsvirksomhed 

forskningspraeget virksomhed, laboratorier, udstillingsvirksomhed og 
lignende. Ved lokalplanens ikrafttrseden gaelder, at stnrjniveauet i skel 
til disse erhvervsomrader ikke ma vsere hojere end 55 dB(A) om da- 
gen, 45 dB(A) om aftenen og i weekenden og 40 dB(A) om natten. 
Det naxmeste boligomrade ligger godt 300 meter fra lokalplanomradet 
og vil ikke blive pavirket af det nye erhvervsomrade. 

Grundvand 
Lokalplanen fastlzegger, at der ikke ma etableres virksomheder, der 
kan medfere risiko for forurening af sserligt s&bare drikkevandsres- 
sourcer. Administration af bestemmelsen vil tage udgangspunkt i regi- 
onplanens udpegning af drikkevandsomrader og en konkret risikovur- 
dering. I Regionplan 1993-2005 ligger det nordvestlige hjerne af lokal- 
planomradet i et seerligt s&ban drikkevandsomrade, hvor virksomhe- 
der, der medfsrer risiko for forurening af grundvandet normalt ikke ma 
placeres. Resten af lokalplanomradet ligger i et omrade med sasrlige 
drikkevandsinteresser, hvor virksomheder, der medfarrer risiko for foru- 
rening af grundvandet, hvis det er muligt, ikke bar placeres. 

Spildevand 
Lokalplanomradet ligger indenfor Spildevandsplan 1994-l 998, hvor 
det fastlsegges at omr&det skal separatkloakeres. 

Naturbeskyttelse 
Regnvandsbassinet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 5 3. Derfor 
ma den naturlige tilstand ikke Eendres uden tilladelse fra Fyns Amt. 

Forurening 
Middelfart Kommune er ikke bekendt med at, der findes forurenet jord i 
omradet. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Bogensevej er amtsvej. Vejtilslutningen krsever derfor godkendelse af 
vejbestyrelsen ved Fyns Amtskommune. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 29.03 

Erhvervsomrkle ved Mandal All6 

I henhold til planloven (lovbekendtgrarelse nr. 746 af 16.8.1994) fast- 
saettes herved felgende bestemmelser for det i § 2 nwnte omrade 

Q 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til formal 

& sikre omradets anvendelse som erhvervsomrade, 

& give mulighed for, at en del af omradet kan anvendes til mindre 
erhvervsvirksomheder, ved at sikre en fleksibel udstykning, der kan 
imodekomme forskellige ensker til grundsterrelse, 

aJ sikre, at omradet afsksermes mod Bogensevej med et plantebaelte. 

5 2. Lokalplanens omriide 

1. 
Lokalplanen afgrsenses som vist pa kottbilaget af 18.10.1996 og om- 
fatter matr. nr. lac, 2v, 2X, 2aa, 2ab, 2ac og 51, Staurby by, Vejlby og 7aY 
Skrillinge by, Kauslunde samt alle parceller, der efter den 4.10.1996 
udstykkes inden for omradet. 

2. 
Omradet opdeles i delomraderne I og II som vist pa kortbilaget. 

Q 3. OmrAdets anvendelse 

1. 
Omradet skal anvendes til erhvervsformal. Der ma kun opfnrres eller 
indrettes bebyggelse til eller udeves erhverv som industri-, vserksteds-, 
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entreprenor- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretnings- 
virksomhed, der har tilknytning til de pagzldende erhverv, eller som 
efter byrAdets skran naturligt finder plads i omradet. 

Der ma ikke indrettes selvstaendig detailhandel. 

3. 
Der ma ikke opfrares eller indrettes nye boliger i omradet. Eksisteren- 
de boliger kan ombygges og udvides. 

4. 
Byradet kan desuden give tilladelse til, at der anlaegges et regnvands- 
bassin, og at der indrettes kollektive og tekniske anlaeg til betjening af 
omradet (transformerstation, gasstation og lignende). 

5. 
Der ma ikke udplves nogen form for virksomhed, hvortil der af hensyn 
til forebyggelse af forurening ma stilles betydelige afstandskrav eller 
andre beliggenhedskrav jfr. miljebeskyttelseslovens kapitel 9, herun- 
der virksomheder, som giver anledning til vaesentlige gener i form af 
s&j, luftforurening eller lugt. Stejniveauet i skel til naboejendomme i 
og uden for lokalplanomradet ma ikke were harjere end graensevaerdi- 
erne i Miljerministeriets til enhver tid gaeldende vejledning om ekstem 
stnrj fra virksomheder. 

6. 
Der ma ikke etableres virksomheder, der oplagrer, anvender eller 
fremstiller olie- og kemikalieprodukter, hvis det kan medfere risiko for 
forurening af saxligt s&bare drikkevandsressourcer. 

9 4. Udstykninger 

1. 
lnden for omrade I ma der ikke udstykkes grunde med mindre areal 
end 5.000 m2 eller mindre bredde end 50 meter. 

2. 
lnden for omrade II ma der ikke udstykkes grunde med mindre areal 
end 3.000 m2. 
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1. 
Der udkzegges areal til felgende nye veje med en beliggenhed i prin- 
tippet som vist pa kortbilaget: 

A-B (Mandal All& forlsengelse) og C-D i en bredde af 16 meter, 
E-F og G-H i en bredde af 15 meter. 

2. 
Ved vejtilslutning C skal der sikres oversigtsarealer i henhold til vejlov- 
givningen. 

3. 
Der ma ikke etableres direkte vejadgang til Vandvaerksvej og Bogen- 
sevej fra de tilgrsnsende ejendomme. 

Der ma ikke uden byradets saxlige tilladelse etableres direkte vejad- 
gang til vejen C-D fra de tilgraensende ejendomme. 

Q 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bygningernes rumfang ma ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal, og 
bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ma ikke overstige 50. 
Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over faer- 
digt terraen, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v. 

2. 
Bebyggelsen ma ikke opfplres med mere end 2 etager, og den totale 
herjde ma ikke overstige 13 meter over tertzen. 

3. 
Bebyggelsen skal holdes 5 meter fra naboskel og fra beplantnings- 
ba&ets grasnse. Byradet kan i swlige tilfaelde tillade, at bygninger pa 
ikke over 3 meters herjde opfnrres i naboskel. 

Q 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 
Blanke og reflekterende tagmaterialer ma ikke anvendes. 

2. 
Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, som efter 
byradets skarn virker skzemmende. 



Q 8. Ubebyggede arealer 

1. 
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befaestelse eller lignende 
gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden ved oplag- 
ring af materialer, affald og lignende skal overholdes. 

2. 
Langs Bogensevej udlsgges areal til et 20 meter bredt afsksermende 
plantebazlte som vist pa kortbilaget. 

Q 9. Forudsaetning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, frar der er etableret varmeforsy- 
ning med naturgas efter byradets godkendelse. 

Q 10. Ophaevelse af lokalplan 

Med byradets endelige vedtagelse af lokalplanen ophaeves lokalplan 
29.01 af 15. april 1985. 

Q 11. Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggarrelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i ferlge planlovens 5 18 
kun udstykkes, bebygges eller i evrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortssette som hidtil. Lokal- 
planen medfarrer ikke i sig selv krav om etablering af de an&g med 
videre, der er indeholdt i planen. 

Byradet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere 
vaesentlige aendringer kan kun gennemfarres ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan. 

Private byggesetvitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforeneli- 
ge med lokalplanen, fortrzenges af planen. 
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VedtagelsespAtegning 
Endeligt vedtaget af Middelfart By&d den 2. juni 1997. 

Steen Dahlstrarm 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direktarr 

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort den 25. juni 1997. 




