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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 22.05 
BoligomrAde ved Brovejen/Danmarksvej 

I medfer af kommuneplanloven (lovbekendtgerelse 

nr. 391 af 22.7.1985) fastlaegges fralgende be- 

stemmelser for det i 5 2 naevnte omrsde. 

5 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til form51 at give mulighed for 

opfrarelse af boligbebyggelse og eventuelt er- 

hvervsbyggeri i omridet, at fastlagge adgangs- 

forholdene og at danne grundlag for administra- 

tion af bygge- og anlmgsarbejder. 

5 2. Lokalplanens omr;de 

Lokalplanen afgraenses som vist ps vedhaeftede 

kortbilag af 28.6.1987 o omfatter ma:;-nr. 26a, 
26O, 26n, 26ml 26 

aa a% 
, 26 , 26aC og 26 af Mid- 

delfart markjorder, samt parceller der efter den 
1.1.1987 udstykkes inden for omr;det. 

s 3. Omrsdets anvendelse 

1. 

Omrsdet rn$ med de i stk. 2 og 3 navnte undtagel- 
ser kun anvendes til boligformZ1, og der mb kun 

opfrares Aben, lav bebyggelse (fritliggende par- 
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celhuse) eller tact, lav bebyggelse (rakkehuse, 

dobbelthuse, kadehuse o.lign.). 

Ved tzt, lav bebyggelse skal udliegges faelles 

friarealer efter byrzdets naermere godkendelse. 

2. 

Byridet kan tillade, at der pi ejendommen drives 

en ssdan virksomhed, som almindeligvis kan udfs- 

res i beboelsesom&der under forudsmtning af, 
at virksomheden drives af den, der bebor den p&- - 
gaeldende ejendom, 

at virksomheden efter byridets sksn drives p& en - 
ssdan mide, at ejendommens karakter af beboel- 

sesejendom ikke forandres (herunder ved skilt- 
ning eller lignende), og omridets karakter af 
boligomrsde ikke brydes, 
at virksomheden ikke medfsrer ulempe for de om- - 
boende, 

at virksomheden ikke medfarrer behov for parke- - 
ring, der ikke er plads til pz den psgaeldende 

ejendom. 

3. 
PA matr.nr. 26m og 26 

aa 
samt p5 facadegrunde 

langs Brovejen udstykket fra 26a, kan med byrs- 

dets tilladelse indrettes mindre varkstedsvirk- 

somhed, kontorer, liberale erhverv eller lignen- 
de erhverv, som efter byrsdets skran passer ind i 
omrbdet, 

5 4. Vej-, sti- og parkerinqsforhold 

1. 

Der udlaegges area1 til den nye vej A-B-C-D som 

vist pi kortet og med de anfarrte udlmgsbredder. 
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2. 
Der skal udlaegges mindst 2 parkeringspladser pr. 

bolig i iben, lav bebyggelse og mindst 1 l/2 pr. 

bolig i tact, lav bebyggelse. 

3. 
Opmaerksomheden henledes p& at der i medfar af 

vejlovgivningen er pslagt adgangsbegrensninger, 

byggelinier og oversigtslinier langs Brovejen. 

5 5. Udstykning 

Udstykning af omrzdet skal ske efter planer for 

passende store omrsder godkendt af byridet. 
Grunde til gben, lav bebyggelsz m$ ikke udstyk- 
kes med mindre area1 end 500 m . 

5 6. Bebyqgelsens omfanq og placerinq 

1. 

Bebyggelsesprocenten rn5 ikke overstige 25. 
For omrAder med tat, lav bebyggelse beregnes be- 
byggelsesprocenten for det pigaeldende omrzde un- 

der Qt, incl. falles friarealer, parkeringsplad- 

ser m.v. 

2. 
Bebyggelsen rng kun opfrares med &n etage eller Qn 
etage med udnyttet tagetage. 

3. 
Den totale bygningshojde rns herjst vzre 8,5 m. 

4. 

Tact, lav bebyggelse skal opferes efter bebyggel- 

sesplaner godkendt af byrzdet. 



5 7. Bebyqgelsens ydre fremtraeden 

1. 

Til udvendige bygningssider rni ikke anvendes ma- 
terialer, som efter byridets sk0n virker skaem- 

mende. 

2. 

Skiltning og reklamering rns ikke finde sted ved 
boligbebyggelse. 

3. 
Ved opfrarelse af tact, lav bebyggelse skal ind- 

rettes falles antenneanlag, og der mb ikke op- 

saettes udvendige antenner ps bygningerne. 

3 8. Stsjforhold 

Ved opftzxelse af boligbebyggelse i omr$idets 

nordlige de1 skal det sikres, at stsjniveuet fra 

Brovejen ikke overstiger 55 dB(A). 

Denne gransevsrdi haeves til 60 dB(A), hvis op- 
holds- og soverum placeres ved bygningernes syd- 

facade, og hvis der kan anlaegges afskaermede fri- 
arealer, hvor stejniveauet fra vejen ikke over- 

stiger 55 dB(A). 
Ved indretning af liberale erhverv skal det sik- 

res at stsjniveauet ikke overstiger 60 dB(A). 

5 9. Grundejerforening 

1. 

Ved udstykning til tact, lav boligbebyggelse skal 

oprettes en grundejerforening med medlemspligt 

for samtlige ejere af boliger i bebyggelsen. 
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2. 

Foreningen skal forest; drift og vedligeholdelse 

af bebyggelsens falles arealer og anlaeg. 

5 10. Varmeforsyninq 

Ny bebyggelse mb ikke tages i brug, ferr der er 

etableret varmeforsyning fra Middelfart fjern- 

varmevaerk. 

I henhold til kommuneplanen 527 vedtages foran- 

stsende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrid den 15.6.1987. 

p.b.v. 

Steen Dahlstrsm 
borgmester 

/ Ole Larsen 
stadsingeni0r 
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BILAG 

Lokalplanforslagets baggrund og indhold 

Lokalplanforslaget er foranlediget af at ejeren 

af gartneriet matr. nr. 26a m.fl. har anmodet om 

godkendelse af et skitseprojekt til en raekkehus- 

bebyggelse pi en de1 af ejendommen. 

I lokalplanforslaget medtages foruden gartneriet 
de fire tilgraensende ejendomme, som ligger mel- 
lem gartneriet og Brovejen/Danmarksvej, herunder 

m aa 
malervarkstedet matr. nr. 26 og 26 . 

I lokalplanen fastsaettes omr&dets anvendelse til 
boligform&l i form af parcelhuse, rakkehuse el. 

lign. 

Der fastlaegges ikke en konkret bebyggelsesplan, 

men som illustrationsplan indg& et bebyggelses- 
forslag, som bzde omfatter det aktuelle raekke- 
husomr&de og resten af gartneriet op til Brovej- 

en. 



Illustrationsplan 
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For rakkehusbebyggelsens vedkommende er forsla- 

get lagt an pi en facadebredde PC! ca, 7 m, en 

husdybde ps ca. 8 m og pa bebyggelse i hprjst 6n 
etage med udnyttet tagetage. 
Haverne er ca. 9 m lange, og der er regnet med 4 

m p5 indgangssiden til udhuse, forhaver og ad- 

gangssti. 

I omr&dets sydvestlige hjarrne er afsat plads til 

et lille falles friareal. 

Den resterende de1 af gartneriet er p& illustra- 

tionsplanen vist bebygget med tre fritliggende 

parcelhuse. 

Det er desuden antydet hvorledes det mest starj- 

ramte area1 ved Brovejen kunne anvendes til en 
form for erhvervsvirksomhed, som benytter den 

eksisterende indksrsel og parkeringsplads. 
I lokalplanforslaget opereres, med en sidevej 
fra Danmarksvej. 

Der foresl& &bnet mulighed for at vejen kan fpJ- 

res igennem til grundens vestskel. 

Herved opr&s at man eventuelt senere kan fort- 

satte vejen mod vest og betjene en eventuel ud- 

stykning af de lange smalle grunde syd for Bro- 

vejen nr. 113-149. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

I kommuneplanen er omridet udlagt til boligfor- 
mbl med mulighed for indpasning af mindre ikke 
genevoldende erhvervsvirksomheder. 

Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for 
omrsdet som helhed og der kan bygges l-2 etager 

med max. 8,5 m's hsjde. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune- 

planen. 



Lokalplanens retsvirkninqer 

Efter byridets endelige vedtagelse og offentlig- 

garrelse af lokalplanen rn3 ejendomme, der er om- 

fattet af planen ifprlge kommuneplanlovens § 31 

kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes 

i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen- 

dom kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen med- 
fewer heller ikke i sig selv krav om etablering 

af de anlaeg med videre, der er indeholdt i pla- 

nen. 
Byrsdet kan meddele dispensation til mindre vae- 

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 
under forudsatning af, at det ikke aendrer den 

saerlige karakter af det omr;de, der slages skabt 

eller fastholdt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan 

kun gennemfsres ved tilvejebringelse af en ny 

lokalplan. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsser- 

vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 

fortraenges af planen. 




