
NOTAT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Odense T: 6313 6800  Fredericia  T: 7591 1200 Kolding  T: 7552 0577 
Vejle  T: 7641 7100 Middelfart  T: 6441 8100 Vissenbjerg  T: 6480 1500 
Kerteminde  T: 6532 1771 Århus  T: 8693 9300 København T: 3810 4700 

A: Søren Frichs Vej 40G.  
 Dk-8230 Åbyhøj 
T.: +45 8693 9300 
@: plan@lifa.dk 

W: www.lifa.dk 

Palsgaard, principiel opstart af lokalplan 

Dato: 20.02.2020 
 

  
 

 
Industrien på Palsgaard blev grundlagt af godsejer Einar Viggo Schou (1866- 
1925), der efter at have erhvervet godset i 1908, påbegyndte fabriksfremstilling 
af emulsionsmaling i 1919. Siden har Palsgaard A/S, som nu er fonds- 
ejet, udviklet sig til Juelsmindes største virksomhed, der producerer og for- 
handler emulgatorer, stabilisatorer, ingredienser og andre specialprodukter til 
anvendelse inden for fødevareindustrien. 
 
Den omfattende industrivirksomhed i tilknytning til herregården har ikke ødelagt 
den fine helhed, men muliggjort opretholdelsen af et værdifuldt herregårdsmiljø, 
hvor hovedbygning og park i tilknytning til landbrugsdrift og industrivirksomhed 
fremstår som en enestående helhed. 
 
Palsgaards industribebyggelse var indtil 2001 omfattet af Lokalplan nr. 44 fra 
1991. Palsgaard A/S ønskede i 2001 at udvide fabriksområdet mod nord for at 
kunne foretage de nødvendige udvidelser til eksisterende og nye industriformål 
som en moderne og levende industrivirksomhed. I 2001 blev der udarbejdet en 
ny lokalplan til udvidelsen af Palsgaards produktionsbygninger; Lokalplan 
12.E1.01. 
 
Strategien i Palsgaard A/S i dag er fortsat vækst, og man ønsker at få belyst 
muligheder for at udvide produktionen i Juelsminde ved etablering af nye pro-
cesanlæg samt mulighed for etablering af fremtidige udvidelser for at kunne imø-
dese en fordobling af produktionen. 
 
Der er derfor behov for udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for 
at sikre, at denne vækst og udvikling af virksomheden kan ske frem mod 2025. 
Planlægningen tager i hovedlinjer stilling til, hvordan en fortsat vækst i råvare-
mængder og færdigvaremængder kan håndteres på en måde, der giver en hen-
sigtsmæssig disponering af fabrikkens logistik, herunder bygningsvolumener og 
disponering, flow, forsyninger, affaldshåndtering, forhold for medarbejdere og 
håndværkere, herunder sikkerhed. 
 
Planlægningen skal ligeledes sikre, at de valg, man træffer, kan håndtere en 
fremtid, som ligger længere fremme end 2025 med den fleksibilitet og de mulig-
heder, som er en forudsætning for en moderne virksomhed. 
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Beliggenhed og eksisterende forhold 
Palsgaard A/S er placeret ved godset Palsgaard nord for Juelsminde i et smukt, 
kuperet landskab. Fabrikken er opført i umiddelbar tæt kontakt til godset adskilt 
af Palsgaardvej. 
  
Fabrikken er placeret nord for Palsgaardvej med mulighed for udvidelse mod 
nord. Anlægget er en blanding af bygninger med forskellige funktioner, materia-
ler, volumener og alder. Syd for Palsgaardvej ligger godset med tilhørende park 
samt mindre produktions- og kontorbygninger placeret med parken som bag-
grund. Credin disponerer over bygninger på begge sider af vejen, men håndteres 
ikke som sådan i planlægningen. 
 
I forlængelse af disse produktionsbygninger og- anlæg indgår de øvrige byg-
ninger langs Palsgaardvej som en del af godsets daglige landbrugsdrift.  
Palsgaardvej sikrer i dag adgang for både medarbejdere, trafik til og fra fabrik-
ken, herunder en del tung trafik samt besøgende til godset og de bagvedliggende 
rekreative områder. Man ankommer til fabrikken via Gludvej enten fra Kirkholm 
mod nord eller Hosby mod vest. Den tunge trafik ledes ad Gludvej.  
 

 
Figur 1 - Palsgaard i dag 
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Figur 2 - Palsgaard i dag, set fra luften 

Eksisterende planlægning 
Området er omfattet af Lokalplan nr. 12.E1.01 og blev udarbejdet i forbindelse 
med udvidelser af Palsgaard A/S. Lokalplan 12.E1.01 erstattede den forrige Lo-
kalplan 44. 
  
Lokalplanomådet er beliggende i kystnærhedszonen, hvorved bebyggelse og 
anlæg skal tage særlige hensyn til kystlandskabet.  
Det meste af lokalplanområdet ligger i byzone.  
 
Omfang 
Bebyggelsesprocenten må i den eksisterende lokalplan ikke overstige 50 % for 
området som helhed. Ydermere må bygningernes rumfang ikke overstige 3 m3 
pr. m2 grundareal.  
  
Landskab 
Landskabet omkring Palsgaard A/S er karakteriseret ved de mange kul-
turhistoriske værdier og nærheden til kysten. Palsgaard A/S er således beliggen-
de i kystnærhedszonen samt et område udpeget til særlig værdifuldt kulturmiljø. 
Nord for fabrikken ligger As Kirke, og lokalplanområdet er omfattet af kirkeomgi-
velserne til denne. Palsgaard Gods, som ligger øst for Palsgaard A/S har en 
række bygninger høj bevaringsværdig og et særligt herregårdslandskab. De sær-
ligt værdifulde omgivelser har betydning for lokalplanens bestemmelser.  
 
Af hensyn til As Kirke og det omkringliggende landskab må bebyggelseshøjden 
ikke overstige 8,5 meter over niveaukoten, fastlagt til kote 26,35 over Dansk 
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Normal Nul (DNN), hvilket svarer til kote 34,85. For bygninger med specielle 
produktionslkrav, eksempelvis spraytårne, er det i henhold til lokalplanen tilladt 
med en bebyggelseshøjde på 15 meter over niveauplan.  
 
Ubebyggede arealer, vej og parkeringsforhold  
De ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning og lignende gives et 
ordentligt udseende. Ved oplagring af materialer mv. skal der også sikres en 
passende orden.  
 
Ved strækning mellem de to nordligste rundkørsler på Palsgaardvej pålægges 
der en byggelinje på 8 meter fra vejens centerlinje.  
 
Ved nybyggeri skal der udlægges et parkeringsareal svarende til mindst 1 p-
plads pr. 100 m2 bruttoetageareal.  
 

Ny planlægning - bebyggelsesplan 
Formålet med en ny lokalplan er at sikre forsatte udvidelsesmuligheder for Pals-
gaard A/S, samtidig med at der tages hensyn til de kulturelle og landskabelige 
værdier, der knytter sig til stedet og de omkringliggende områder.  
Indpasning og hensynstagen til landskabet prioriteres højt og vil også gøre det 
fremadrettet. Fremtidige udvidelser af Palsgaard A/S skal således også forholde 
sig til omgivelserne. 
 

 
Figur 3 - Bebyggelsesplan (ligger også som større udgave i Bilag 1) 
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Bebyggelsesplanen viser, hvordan det ønskes, at fabrikken ser ud i 2025. Lokal-
planafgrænsningen er vist med en gul streg. Den omfatter eksisterende og nye 
fabriksbygninger, en ny vej til tung trafik i den nordlige del af lokalplanområdet, 
beplantningsbælte, et forsinkelsesbassin i øst samt parkeringsarealer. De mel-
lemlyse bygninger er eksisterende bygninger, mens nye bygninger markeres i en 
mørk farve.  
 
Vej og parkering 
For at optimere den trafikale sikkerhed friholdes Palsgaard stort set for tung tra-
fik, idet der etableres en port A i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet. 
Porten etableres med adgangskontrol, således at adgangen til fabrikken kan 
overvåges. Umiddelbart efter porten etableres en vejebro med tilstrækkelig op-
marchplads ved ind- og udkørsel.  
 
I forlængelse af porten planlægges en vej rundt om anlægget, som sikrer adgang 
direkte til de forskellige funktioner, og trafik inde i selve området kan dermed 
minimeres. Der suppleres med tre porte: Port B, som giver adgang til et lukket 
parkeringsområde syd for HS Huset, Port C, som giver adgang til to tanke i for-
bindelse med Credin samt Port D, som sikrer adgang til Pulverfabrikken i det 
sydøstlige hjørne.  
 
Det skønnes, at den tunge trafik på Palsgaardvej vil minimeres betragteligt. I 
øvrigt ønskes det nuværende brug af trucks reduceret og omsat til brug af lastbi-
ler inde på sitet. Flowet for tung trafik fremgår af tegningen nedenfor. 
 

 
Figur 4 - Flow for tung trafik og overblik over parkeringsarealer 
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Den sydvestlige parkeringsplads for medarbejdere udvides således, at al parke-
ring for personbiler kan samles her; 245 p-pladser i alt. Der etableres én indkør-
sel til parkeringspladsen i den nordlige ende. For at tage bedst mulig hensyn til 
de eksisterende boliger i Hosby flyttes den eksisterende indkørsel til parkerings-
arealet dermed længere mod nord og væk fra Hosby. Området i selve produkti-
onsområdet kan på denne måde ligeledes friholdes for personbiler og -parkering, 
da parkeringsarealet bliver afgrænset mod nord, hvilket skaber større sikkerhed 
og overblik. Ved siden af Rumhuset er der 17 parkeringspladser, og der er desu-
den 32 gæsteparkeringspladser syd for lokalplanafgrænsningen. Disse hører 
ligeledes til Palsgaard A/S. I den nye lokalplan ønskes en parkeringsbestemmel-
se på 1 p-plads pr. 200 m2 bruttoetageareal, da en udvidelse af produktionen 
ikke giver flere medarbejdere, og der derfor ikke er behov for mere parkerings-
areal. 
 
For at skærpe sikkerheden for gående rundt i anlægget etableres fortove, som 
sikrer adgang for gående rundt til forskellige procesbygninger og anlæg. Disse 
suppleres med markerede fodgængerovergange. 
 
Palsgaard A/S ønsker af sikkerhedshensyn, at hele produktionsanlægget hegnes 
ind, idet der bibeholdes adgang for eksterne til Rumhuset med mulighed for par-
kering på den eksisterende gæste parkeringsplads syd for Palsgaardvej. Vand-
værket vil indgå i det sikrede område. 
 
Bygninger  
Værksteds- og omklædningsbygning  
Ved en forøgelse af produktionen skal der etableres mere plads til værksteder og 
omklædning. Derfor disponeres bygningerne øst for personaleparkeringen til 
disse funktioner. Denne placering af omklædningen i nærheden af parkeringen er 
optimal i forhold til medarbejdere, som ankommer og forlader fabrikken. Embal-
lagelageret flyttes til det nye lager. Værkstederne kan evt. suppleres med decen-
trale, mindre værksteder rundt på sitet. 
 
Hal A, B, C og D 
Anlæggene i Hal A og B planlægges flyttet delvist til Hal D over de næste 5 år. 
De eksisterende bygninger kan bevares og benyttes til andre produktioner eller 
nedrives, således at der frigives plads til mere moderne bygninger, f.eks. til non-
food produktion. 
 
Hal G, ny procesbygning 
For at erstatte produktionen i Hal A og B og supplere produktionen i Hal D, plan-
lægges en ny procesbygning med en mindre tankgård placeret centralt på sitet. 
Det overvejes at etablere convérbånd til lageret nord for Hal G. 
 
Hal F 
Et nyt spraytårn, Hal F. Hal F ønskes opført i en kote af 55 meter, men af hensyn 
til det omkringliggende landskab samt kirkeomgivelserne er det nødvendigt at 
etablere bygningen i en lavere kote, ligesom eksisterende spraytårn; Hal E. Der-
for udvides det forsænkede område, og en rampe for tilkørsel med lastbiler etab-
leres. Hal F graves ned til kote 18,85. Det fastlagte niveauplan ligger i kote 
26,35. Så højden på det nye spraytårn vil være ca. 29 meter over niveauplan, 
mens spraytårnets egentlige højde fra bund til top vil være ca. 37 meter. 
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Den forhøjede højde er begrundet i, at flere og flere af Palsgaards kunder efter-
spørger emulgatorer, der produceres på det nuværende spraytårn. Her er Pals-
gaard oftest udfordret på spraytårns korte faldhøjde og produktionskapacitet. Af 
produktionstekniske årsager ønskes der en højde af spraytårnet på de 37 meter, 
da en øget faldhøjde på et nyt spraytårn giver en væsentlig forbedring af kvalitet 
på emulgatorerne, en mindre risiko for at den spraytørrede emulgator klumper 
sammen og en højere kapacitetsydelse. 

 
Figur 5 - Tværsnit af byggeriet i forhold til landskab og kyst 

 
Lager, højlager og udlevering 
Et nyt højlager med tilhørende udlevering i den nordlige del af matriklen. Der 
sikres nem adgang til udlevering umiddelbart efter Port A og vejebroen, således 
at lastbiler ikke skal igennem hele sitet. Indleveringen til fabrikken i det østlige 
lager flyttes til den østlige facade i nyt lager for at frigøre areal til etablering af Hal 
G. I dette område etableres ligeledes areal til opmarch af lastbiler. 
 
Arkitektur 
Det samlede anlæg har en tydelig markering af 
de forskellige funktioner. Selve godset Palsgaard 
er placeret smukt og velintegreret i den omkring-
liggende park, voldanlæg og landskab. De tilhø-
rende landbrugsbygninger fremstår ligeledes 
harmoniske og velordnede på begge sider af 
Palsgaardvej. 
Vest for anlægget er det egentlige pro-
duktionsanlæg placeret primært nord for Pals-
gaardvej. Bygningerne afspejler tydeligt den tid, 
som de er opført i, ligesom de forskellige funkti-
oner giver en variation i højder og disponering. 
De tidligste produktionsbygninger samt de nyere 
kontorbygninger, opført i rød og brun tegl, frem-
står umiddelbart bedre integrerede i den eksiste-
rende struktur både med hensyn til materialer, 
bygningsudformning og volumen.  
Spraytårnet, hal F, bliver udført i beton med et 
tilsvarende udtryk som spraytårn E. Højlagret, 

hal F, bliver udført i beton med et tilsvarende 
udtryk som lagerhal E og spraytårn hal E. Dette 
er for at sikre, at de høje bygninger går i et med himlen.  
 
Ubebyggede arealer og beplantning 

Figur 6 - Det eksisterende byggeri 
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Det nuværende regnvandsbassin i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet 
skal nedlægges. Dispensation til nedlæggelse af søen er givet fra Kommunalbe-
styrelsen, og der er givet landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin i 
Mosdalen (i lokalplanens østlige ende), samt to nye søer i åbent land uden for 
lokalplanområdet. 
 
Afvandingen af den nordlige del af lokalplanområdet skal ske til Håbet via det 
nye forsinkelsesbassin og eksisterende dræn og grøfter. 
Afvandingen fra den sydlige del af lokalplanområdet skal ligeledes ske til Håbet 
via voldgrave og søer ad eksisterende grøfter og dræn. Der er lavet en rapport 
over håndteringen af overfladevand, som er vedlagt som Bilag 2. 
 
I den nordlige del af lokalplanen etableres der en vej, som kommer til at fungere 
som en ”omfartsvej” for fabrikkens tunge trafik. For at den tunge trafik kan køre 
ind til lagerområdet, kræver det imidlertid, at det eksisterende beplantningsbælte 
brydes i en bredde på 10-15 meter, og der laves en overkørsel i stedet. For at 
Palsgaard stadig skal fremstå indrammet i beplantning af hensyn til omgivelserne 
og kirken, plantes der et beplantningsbælte mellem vejen og kirken for det styk-
ke, der bliver reduceret ved anlæg af overkørsel. 
 
Eksisterende beplantningsbælte består af løvfældende træer og forskellige typer 
af buske. Et nyt beplantningsbælte vil bestå af løvfældende træer bl.a. egetræer 
og forskellige typer af buske.   
 
 


