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Lokalplanen giver mulighed 
for at opfare ca. 38 nye 
boliger. lllustrationerne 

viser &n blandt flere mulig- 
heder for, hvordan en ny 

bebyggelse kan udformes 
inden for de rammer, lokal- 

planen fast/Sgger. 

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen omfatter et 5 ha stort omrade beliggende i den nordlige 
del af Middelfart, afgrsenset af Karensmindevej og Skovsvinget mod 
sydarst og nordarst, af bebyggelsen langs Skaerbaeksmarllevej mod 
nordvest, samt af bebyggelsen ved Udsigten mod sydvest. 

Lokalplanen er foranlediget af et konkret enske om, at inddrage omra- 
det til boligformal, med mulighed for at udstykke det til Aben - lav bolig- 
bebyggelse. 

Lokalplanens formal er at skabe et omrade omfattende ialt 42 parceller 
(inklusive 4 eksisterende parceller) til fritliggende boliger i l-l l/2 eta- 
ger, der gennem beplantning og udformningen af gaderum far en 
staark og sammenhengende identitet. 
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OMRADET I DAG 

Anvendelse. 
Bortset fra fire beboelsesejendomme er omradet ikke bebygget. 
Omradet henligger dels som brak, og dels som dyrkede arealer. Et 
mindre areal i omradets sydlige del anvendes til boldbane. 

Termn. 
Omradet har et markant terrsen. I den nordlige del af omradet skraner 
arealet nedad mod nordvest, i retning af kysten. I den sydestlige del af 
omradet skraner arealet nedad i sydvestlig retning, hvor terraennet er 
reguleret for at give plads til boldbanen. Desuden indeholder det 
sydestlige omrade et sterre hul. 

Beplantnina. 
Omradet praeges af en raekke karakterfulde beplantninger. Den nord- 
estlige del henligger som frugtplantage, og hullet i den sydestlige del 
er t=t bevokset med store tracer. Derudover indeholder omradet flere 
betydelige levende hegn, ligesom der pa de eksisterende parceller er 
en udvokset havevegetation. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Anvendelse. 
Omradet skal fremover anvendes til boligformal - for nye bygningers 
vedkommende i form af fritliggende parcelhuse/villaer med egne 
haver. 

Bebyggelsen inden for omradet ma opferes i maximalt 1,5 etage og 
bebyggelsesprocenten ma hejst were 30%. Bebyggelsesprocenten for 
aben lave omrader er normalt 25%, men er her foreget til fordel for 
store fselles friarealer, der er udlagt dels i gaderummene, og dels som 
store sammenhaengende grenne friarealer. 

Udstvknina. 
Udstykningen er organiseret i et vestligt og et estligt omrade, med 
hver sin boligvej, saledes at alle grunde har adgang fra en af boligve- 
jene. Undtaget er grundene 25-27, og 40-42 i det estlige omrade, der 
har adgang til boligvejen via en stikvej. 

Samtlige grunde, eksisterende som nye, er pa 700 m2 eller derover. 
Sserligt stor er grund 6, der med sin eksisterende have er pa ca. 2600 

m*. 

Alle huse opfores som individuelt opferte parcelhuse/villaer, med fa 
restriktioner for placering, orientering og materialevalg. Som kontrast 
til den planlagte samlede beplantning pa faellesarealerne, Isegges der 
op til en hej grad af individualitet og variation i bebyggelsen. Som det 
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fremgar af illustrationsplanen pa side 2, er der saledes mulighed for at 
vende og placere bygningerne frit, med bygningsfacader og eventuelle 
terasser/laemure helt fremme ved byggelinien til vej, save1 som lsenge- 
re tilbage pa grundene. 

Bedan tninq 
Beplantningen skal v=re det prsegende og sammenbindende element 
i bebyggelsen. Begge boligveje har et bredt vejudlzeg, der beplantes 
rytmisk og varieret med flere forskellige levtraestyper, for at give be- 
byggelsen en s&et-k og sammenhaengende identitet. Denne beplant- 
ning vil, uanset den individuelle beplantning pa de enkelte parceller 
komme til at tegne bebyggelsen. 

lnden anl=gsarbejdet sazttes igang, vil der blive udarbejdet en detalje- 
ret beplantningsplan. 

Trafik oa parkering 
Grundene 1-21 i det vestlige omrade trafikbetjenes ad Skovsvinget, og 
grundene 22-42 i det estlige omrade trafikbetjenes ad Karensminde- 
vej. 

Der etableres interne forbindelsesstier mellem det vestlige og det est- 
lige delomrade. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der skal udlaegges mini- 
mum 1 l/2 parkeringsplads pr. bolig. Parkeringskravet i aben lave 
boligomrader er normalt 2 parkeringspladser pr. bolig, placeret pa 
egen grund. Pa grund af de relativt harje bebyggelsesprocenter 
bestemmer lokalplanen, at kun 1 parkeringsplads skal placeres pa 
egen grund, derudover skal de evrige pladser placeres spredt i bebyg- 
gelsen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

Lokalplanomradet ligger i rammeomrade 838 i den gaAdende kommu- 
neplan. lfelge rammebestemmelserne skal rammeomradet anvendes 
til boligomrader med kollektive anlaeg, offentlige formal og i begraenset 
omfang mindre, ikke generende erhvervsvirksomheder. Der kan desu- 
den udlaegges areal til mindre, lokale butikker. 
Der kan bygges i l-l l/2 etager, med en bygningshsjde pa max. 10 
meter. Den maximale bebyggelsesprocent for omradet er 30. 
Lokalplanen er saledes i overensstemmelse med kommuneplanen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL GIELDENDE PLANER 

Lokalplanomradet er omfattet af pat-tie1 byplanvedtegt nr. 11 fra 1970, 
der udlaegger omradet som erhvervs-, institutions- og boligomrade. 
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Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophaeves byplan- 
vedtaegt nr. 11 inden for lokalplanens omrade. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLAEGNING 

Kvstbesk-We/se. 
Lokalplanomradet ligger i et kystnaert omrade, som er omfattet af plan- 
lovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 

Det er byradets vurdering, at en ny bebyggelse i overensstemmelse 
med naetwerende lokalplan ikke vil forstyrre det visuelle indtryk af 
kysten, da lokalplanomradet ligger i forlsengelse af en eksisterende 
boligbebyggelse af lignende karakter. 

Skovb-vagelinie. 
Omradet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggeli- 
nier. lnden for en afstand af 300 m fra skov er det normalt forbudt at 
placere bebyggelse. Denne bestemmelse medfarrer, at der skal ind- 
hentes tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen om ophaevelse af skov- 
byggelinien inden for lokalplanens omrade. 

Trafik 
Omradet trafikbetjenes fra Skovsvinget og Karensmindevej. Det sken- 
nes ikke at give vaesentlig eget trafik i de omkringliggende gader. 

Miljar 
Trafikstei. 
Der ma som hovedregel ikke udlaegges nye arealer til boliger i omra- 
der, der er belastet af et stejniveau der overstiger 55 dB(A) fra veje. 
Den forannawnte grwrsevzerdi er stejens gennemsnitsvaerdi over et 
laengere tidsrum. 

Det beregnede stejniveau pa parcellerne 1 og 2 (se bilag II) ligger pa 
56 dB(A), hvilket er en overskridelse af stejniveauet med 1 dB. Stejbe- 
lastningen pa disse parceller er hejere end pa de evrige, fordi man 
het-fra bade kan here stejen fra motorvejen og Skovsvinget. Skovsvin- 
get udger den vaesentligste trafikbelastning og allerede 20 m fra den- 
nes vejmidte er starjen reduceret til 55 dB(A). 

Pa parcellerne langs Karensmindevej (se bilag II), er stejbidraget fra 
motorvejen vaesentligt mindre og graensevaerdien for den samlede 
stejbelastning er overholdt. Der kan dog forekomme lejlighedsvise 
stejgener i forbindelse med afholdelse af arrangementer pa Middelfart 
Parkhotel. 

VirksomhedssMi. 
Mod syd graenser lokalplanomradets delomrade I op til et eksisterende 
erhvervsomrade omfattet af lokalplan 30.01. lnden for naboomradet 
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ligger en virksomhed (Walker Danmark A/S), der har en miljargodken- 
delse, som i skel mod lokalplanomradet tillader et stajniveau pa 55 
dB(A) om dagen, 45 dB(A) om aftenen og i weekenden og 40 dB(A) 
om natten. Da der som hovedregel ikke ma udlaegges nye boligomra- 
der der er belastet af et starjniveau pa over 45 dB(A) om dagen, 40 
dB(A) om aftenen og i weekenden, og 35 dB(A) om natten, omfatter 
lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres starjafskaermning i 
skel, og at nye boliger pa grundene 12-l 7 (se kortbilag II) ikke ma 
tages i brug fart- malinger eller beregninger har godtgjort at Miljnrmini- 
steriets g=ldende grsensevserdier er overholdt. 

Forurene t jord. 
Middelfart Kommune er bekendt med, at der findes et opfyldt areal i 
den sydarstlige del af omradet og har derfor stillet som forudsaetning 
for ibrugtagning, at det dokumenteres, at jorden enten ikke er forure- 
net, eller at der om fornardent foretages rensning af jorden. 

Spildevand. 
Omradet er omfattet af Middelfart Kommunes spildevandsplan og vil 
blive kloakeret i overensstemmelse hermed. 
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Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 30.09 

BoligomrQde ved Skovsvinget. 

I henhold til planloven (jvf. lovbekendtgerelse nr. 746 af 16. 08. 1994) 
fastsaettes herved felgende bestemmelser for det i § 2 naevnte omra- 
de. 

Q 1. Lokalplanens formiil 

Lokalplanens formal er: 
- at sikre den fremtidige anvendelse til boligformal, i form af frit 

liggende boliger (parcelhuse/villaer), 
- at sikre udlaeg af faelles friarealer til bebyggelsen, 
- at tilvejebringe et sammenhaengende stinet i bebyggelsen, 
- gennem en samlet beplantningsplan for boligveje og faelles- 

arealer, at sikre at bebyggelsen far en stserk og sammen- 
hsengende identitet. 

§ 2. Lokalplanens omrhde 

Lokalplanen afgraenses som vist pa kortbilag I af 8.8.1997 og omfatter 
del af matr. nr. 17am, 17an, 17cg, 17h, 171, Staurby, Vejlby by samt 
alle parceller, der efter den 1.9.1997 udstykkes fra de naevnte ejen- 
domme. 

2. 

Hele omradet ligger i byzone. 
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Q 3. Omrhdets anvendelse 

:okalplanomrldet ma kun anvendes til boligformal, i form af individuelt 
opfett aben- lavbebyggelse (parcelhuse/viIlaer), med tilherende fael- 
lesfaciliteter. 

Q 4. Udstykning 

1. 
Udstykning ma kun foretages i overensstemmelse med principperne 
som vist pa kortbilag II. 

2. 
lngen grund ma udstykkes mindre end 700 m’. 

Q 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

Bebyggelsesprocenten ma pa den enkelte ejendom ikke overstige 
30 %. 

2. 
Bygninger ma kun opferes med en etage eller en etage med udnyttet 
tagetage foruden eventuel kalder. 

Den totale hejde ma ikke overstige 85 m over terraen (et i forhold til 
bygningsreglementet fastlagt niveauplan). 

4. 
Bygninger skal holdes mindst 5 m fra vej. 

Q 6. Veje 

1. 
Tilkersel til omradet ma kun ske fra Skovsvinget og Karensmindevej. 

2. 
Der udleegges areal til felgende veje og -stier som vist pa kortbilag II: 

- Boligveje, udlegges i 155 m bredde, 
- Stikveje, udlaegges i 5 m bredde, og 
- Stier, udlaegges i 3 m bredde. 
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3. 
Veje og stier anlaagges og udformes i princippet som vist pa kortbilag 
II og III. 

4. 
lnden for lokalplanomradet skal der i forbindelse med nybyggeri 
udlaegges min. 1 l/2 parkeringsplads pr. bolig. 

1 parkeringsplads skal etableres pa egen grund, de evrige pladser, 
skal etableres spredt i bebyggelsen: Langs boligvejene og pa faelles- 
arealerne, i princippet som vist pa kortbilag II. 

Q 7. Tekniske anlaeg 
1. 
Nybyggeri skal tilsluttes naturgas. 

2. 
Der ma ikke pa den enkelte ejendom opsaettes nogen form for 
udenders antenner, paraboler eller lignende. Der er i omradet mulig- 
hed for tilslutning til fselles antenneanlaeg. 

3. 
El - ledninger mv. ma ikke udfores som luftledninger, men skal alene 
udfsres som jordkabler. 

4. 
Placering af el - skabe og transformatorer skal i hvert enkelt tilfzelde 
godkendes af byradet. 

Q 8. Bebyggelsens udseende 

1. 
Reflekterende tagmaterialer ma ikke anvendes. 

2. 
Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, som efter 
byradets sken virker skaemmende. 

3. 
Skiltning og reklamering pa ejendommene ma kun foretages med tilla- 
delse fra byradet i hvert enkelt tilfselde 
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Q 9. Ubebyggede arealer 

1. 
Af hensyn til omradets samlede karakter skal ubebyggede arealer ved 
beplantning, befaestelse eller lignende til en hver tid fremtraede med et 
efter byradets sken ordentligt udseende. 

2 
Der udlaegges vej- og fsellesarealer (som vist pa kortbilag II), der i 
princippet skal beplantes, som vist pa redegerelsens illustrationsplan 
side 2 og pa kortbilag III. 

3. 
Belysning internt i lokalplanomradet ma kun ske ved lav parkbelys- 
ning. 

4. 
Henstilling af uindregistrerede campingvogne og sterre bade samt 
hjemmehtwende lastbiler og lignende ma ikke finde sted inden for 
lokalplanomradet. 

5 10. Stsrjforhold 

1. 
Det skal sikres at det konstante udenders stejniveau, som trafikstej 
paferer bebyggelsen og opholdsarealer ikke overstiger miljeministeri- 
ets vejledende gmensevzerdier der pt. er 55 dB(A) pa degnbasis. 

Q 11. Forudsaetning for ibrugtagning 

1. 
Samtlige nye boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 
naturgas. lngen nye boliger ma tages i brug fer tilslutning til naturgas 
har fundet sted. 

2 
lnden ny bebyggelse tages i brug skal, en efter kommunens sken, 
passende del af de veje, stier og parkeringspladser, der herer til den 
pZigEeldende byggeetape (I og II), vaare etableret. Ligeledes skal en 
passende del af omradet vaere beplantet og friarealerne planeret og 
s&et til med graes. 

3. 
Boliger pa grundene 12 - 17 (se kortbilag II) ma ikke tages i brug fer 
der er etableret stejsafskaermning i naboskel mod erhvervsomradet 
langs grund 14 og 15, og malinger eller beregninger har godtgjort, at 
Miljeministeriets vejledende graensevaerdier er overholdt. 
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4. 
Der findes et opfyldt areal i den sydnrstlige del af lokalplanomradet og 
det er en forudsaetning for ibrugtagning, at det dokumenteres at jorden 
ikke er forurenet, og at der om fornradent foretages en rensning af jor- 
den. 

Q 12. Grundejerforening 

1. 
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 
grundejere indenfor lokalplanomradet. 

2. 
Grundejerforeningen skal oprettes n&r byradet kraaver det. 
Grundejerforeningen skal foresta drift og vedligehold af de i 5 6, stk.2 
og 5 9, stk. 2 naevnte faerdsels- og faellesarealer. 

3. 
Grundejerforeningen er pligtig til at tage sknrde pa de i $ 6 og § 9 
naevnte faxdsels- og faellesarealer. 

Q 13. Ophaevelse af lokalplan 

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophaeves byplanved- 
taegt nr. 11 fra 1970 inden for lokalplanens omrade. 

Q 14. Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder 

Uanset foranstaende bestemmelser ma der ikke foretages sendringer 
af eksisterende lovlige forhold, farr der er opnaet tilladelse/samtykke 
hertil fra Skov- og Naturstyrelsen om ophawelse af skovbyggelinien 
inden for omradet. 

§ 15. Lokalplanens retsvirkninger 

1. 
Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggrarelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i farlge planlovens § 18 
kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 
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2. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortssette som hidtil. Lokal- 
planen medferer ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

Byradet kan meddele dispensation til mindre vsesentlige lempelser af 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. Mere vassentlige sendringer kan kun gennem- 
fart-es ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

4. 
N&r en lokalplan er endeligt vedtaget, kan der i henhold til planlovens 
§58, stk.1, klages over retlige spergsmal. Det vil sige, at der f.eks. kan 
klages, hvis man ikke mener at byradet har haft hjemmel til at traeffe 
afgerelsen. Man kan derimod ikke klage over, at byradet efter ens 
egen opfattelse har truffet en forkert afgerelse. 

Vedtagelsesphtegning 

Endeligt vedtaget af Middelfart Byrad den 2. februar 1998. 

Steen Dahlstrem 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direkter 

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort den 11. februar 1998. 







Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 30.09 

Boligomrhde ved Skovsvinget 

PRINCIP FOR VEJUDFORMNING 
Kortbilag Ill, m&l 1500 8. 8. 1997 


