
 

 
 
 
MIDDELFART KOMMUNE 
LOKALPLAN NR. 22.02 
 
Skole- og centerområde ved Lillebæltshallen  



Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 22.02 

Skole- og centeromrsde ved Lillebzeltshallen i M idde lfart 

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

fastszttes herved folgende bestemmelser for det i § 2 naevnte 

omrzde. 

§ 1. Lokalplanens formal 

Lokalplanen har til forms1 at fastlazgge en bebyggelsesplan 

for skolen og centret, at regulere adgangs- og parkerings- 

forholdene og at danne grundlag for administration af bygge- 

og anlaegsarbejder i om&det. 

§ 2. Lokalplanens omrade 

1. 

Lokalplanens omride afgraznses som vist p$ vedhzftede 

kortbilag af 10. 4. 1979 og omfatter clele af matr. numrene: 

6e, gbx, gka og 11’ af Skrillinge by, Kauslunde sogn, 

samt parceller, der efter den 10. 12. 1978 udstykkes fra 

e jendommene. 

2. 

Lokalplanens omrade opdeles i delomraderne I og II som 

vist ps kortbilaget. 

s 3. Om&dets anvendelse 

1. 
Delomrsde I ucllazgges til offcntligt form% (skole og nndre 

borne- og ungdomsinstitutioner samt parkeringsplads, 

park og afskazrmningsbazlte og stojvold mod jernbanen). 

2. 

Delomrade II udlzggcs til centerformal. 
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I omridet kan efter byrzdets sk@n opfores eller indrettes 

bebyggelse til offentlige og private institutioner samt til 

butikker, kontorer, restauranter, klinikker og lignende. 

Der kan endvidere med byrsdets tilladelse indrettes vaerk- 

stedsvirksomhed, som har tilknytning til en butik. 

§ 4. Vej- og stiforhold 

1. 

Der udlazgges area1 til veje og stier med beliggenhed i 

princippet som vist pg kortbilaget. 

Skippervej nedlaegges inden for lokalplanens om&de. Ned- 

laggelsen vi1 finde sted efter reglerne i vejlovgivningen. 

3. 

Vejadgang til skolen (delomrzde I) skal primzert etableres 

fra Jyllandsvejs forlazngelse og sekundaert fra parkerings- 

pladsen ved Lillebaeltshallen. 

4. 

Vejadgang til centeromrzdet (delomrgde II) rns kun etable- 

res fra vejen nord for dette. 

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

I delom&de I skal bebyggelsen opfgres indenfor de p& kort- 

bilaget i princippet viste byggefelter. 

Bygningerne rn% kun opfflres med en etage og den totale 

bygningshfljde rns ikke overstige 8, 5 m. 

2. 

I delomrgde II rns bebyggelsen kun opfores indenfor det ps 

kortbilaget viste byggefelt. 

Bygningerne rn% hdjst opfores med to etager og den totale 

bygningshojde rnz ikke overstige 8, 5 m. 

3. 

Bebyggelsesprocenten for lokalplanens omrsde under et rns 

ikke overstige 40. 



§ 6. Ophaavelse af byplanvedtaegt 

Den under 15. ‘7. 1969 af boligministeriet godkendte byplan- 

vedtaegt nr. 1 med tillaeg nr. 1, og den under 21.4.1977 af 

miljtiministeriet godkendte byplanvedt2egt nr. 18 opha?ves 

indenfor lokalplanens omrgde. 

I henhold til lov om kommuncplaner vedtages foranstsende 

lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d, den 2. 4. 1979 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Sdrensen 

stadsingenior 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlazgning 

Lokalplanen omfatter en ny skole, som ifglge Middelfart 

kommunale skolevaesens udbygningsplan skal opfgres pi 

kommunens grund syd for Lillebzeltshallen. 

Den nye skole skal sammen med Hyllehqjjskolen og Q)stre 

Skole dzekke skoleomrsde I, som bestsr af Kauslunde, 

Gamborg, Skrillinge, Svenstrup, “HollEnderkvarteret”, 

“$8-kvarteret” og Middelfart by sydost for Brovejen og 

@stre Hougvej. 

Lokalplanen er udarbejdet p$ grundlag af et skitseprojekt, 

ifglge hvilket skolen skal bygges i en etage af rgde tegl- 

sten. 

Byggeriet skal ske etapevis fra sydvest mod nordgst, s$- 

ledes at man begynder laengst borte fra jernbanen. 

I fgrste etape bygges tre flgje, som rummer 13 klasse- 

vzrelser, herervaerelse, kontorer, klinikker, skolebibli- 

otek og musiklokale. 

Anden etape bestzr af 6 klassevaerelser, tredie etape af 

en fl@j med faglokaler og fjerde etape af yderligere 6 

klassevazrelser. 

Herudover sikrer lokalplanen udvidelsesmuligheder ps 

yderligere 50%. 

Der regnes ikke med, at skolen skal have egen ha1 og 

sportsplads, da det forudszettes, at bprrnene skal benytte 

Lillebazltshallen og de eksisterende kommunale sportsan- 

lazg i omrsdet. 

Pz skolens friarealer vi1 dog kunne indrettes mindre bold- 

baner o. lign. 

Skolen forbindes med de omliggende boligom&der og med 

sportspladserne ved et stisystem med to tunneler under 

Jyllandsvejs forlzengelse og en under jernbanen. 

Hovedadgangen for biltrafik, herunder skolebusser, etab- 

leres fra Jyllandsvejs forlaengelse, og skolens parkerings- 

plads anlaegges sgledes, at den bsde kan betjene skolen, 

hallen, idrzetsanlzeggene og et eventuelt fremtidigt institu- 

tions- og butikscenter. 



Til det sidstnaevnte reserveres et area1 p$ ca. l/2 ha 

mellem parkeringspladsen og Jyllandsvejs forlzengelse. 

Som st@jafskzrmning mod jernbanen vi1 blive anlagt en 

jordvold og en ca. 50 m bred beplantning. Volden tznkes 

bygget op til en h@jde af ca. 1, 5 m over skinneniveau. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommunens god- 

kendte dispositionsplan (januar 197 1). 

Planen er endvidere omfattet af de midlertidige rammer 

for lokalplanlazgningen (9 15- rammerne), og den justering 

af disse som fremgzr af tillsg nr. 8 til rammerne. 

Tillzegget er godkendt af Fyns amtsrid. 

De tidligere udarbejdede byplanvedtzegter nr. 1 og 18, 

som bl. a. omfatter skole- og centeromrgdet ophaeves in- 

denfor dette og erstattes af de ajourforte og mere detalje- 

rede bestemmelser i lokalplanen. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byridets endelige vedtagelse og offentligggrelse af 

lokalplanen rn2 e jendomme, der er omfattet af planen ifgl- 

ge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller 

i @vrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

saette som hidtil. Lokalplanen medfflrer heller ikke i sig 

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

indeholdt i planen. 

Byrsdet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudszt- 

ning af, at det ikke azndrer den szerlige karakter af det 

omrsde, der s#ges skabt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Den 25.4. 1979 

Sven Rllan Jensen, arkitekt m. a. a. , Kobenhavn 






