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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opferes boliger ved 
Strib Havn pi virksomheden El-Tin’s areal. 

Som baggrund for lokalplanen er der udarbejdet et forslag til bebyg- 
gelsesplan for omrAdet. I forslaget er bebyggelsen lagt som en sluttet 
randbebyggelse omkring havnebassinet. Syd herfor er der foresGet 
raekkehuse, mens omrAdet nord for havnebassinet tsenkes udstykket i 
8-9 parcelhusgrunde. lalt vil der were mulighed for ca. 80 boliger. 

Bebyggelsen er tsnkt l-2 etager og opdelt i mindre enheder for bedst 
muligt at harmonere med den eksisterende bebyggelse. Med placerin- 
gen og hnrjderne bevares udsigten over vandet i stnrrst muligt omfang 
for den bagvedliggende bebyggelse. 

Havnebassinet foresI& anvendt til skudehavn eller IystbAdehavn. Ved 
havnebassinets sydlige hjsrne kan der ligge et fselleshusjklubhus. 

OMRADET I DAG 

Lokalplanom&det er pB ca. 27.000 m2. OmrAdet har tidligere weret 
anvendt til erhverv, men virksomheden er nu lukket. Mod sst graenser 
omrhdet op til boligomr&der. Mod syd ligger IystbAdehavnen og mod 
nord en mindre erhvervsvirksomhed. Havnen er en privat erhvervs- 
havn, der ejes af El-Tin. Danske Olieberedskabslagre har i dag en af- 
tale om at lade tankskibe lsegge til i havnen i forbindelse med ind- og 
udpumpning af olie. En aktivitet, der foreggr meget sjaeldent. 

OmrAdet ligger lavt i kote ca. 2, mens den bagvedliggende bebyggel- 
se ligger i kote 5 - 10. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

I lokalplanen fastlaegges, at omr&det skal anvendes til boligbebyggel- 
se i form af tact-lav og Aben-lav bebyggelse i I-2 etager. lnden for om- 
r&det kan der opferes et faelleshus/klubhus. Havnen kan anvendes til 
skudehavn eller IystbGdehavn. 

Bebyggelsesprocenten for den midterste og sydlige del af omr&det m& 
herjst vaxe 30. I den midterste del skal bebygelsen opferres som sluttet 
randbebyggelse omkring havnebassinet. I den nordlige del rn& bebyg- 
gelsesprocenten hnrjst were 25. 

Bebyggelsens stueetage skal opfarres med murede facader, der enten 
kan st& i blank tegl eller vandskures og males i afdaempede farver. Fa- 
caderne over stueetagen og mindre bygningsdele som karnapper og 
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vindfang kan opferes i tra3, glas eller andre lette materialer. Bygnin- 
gernes facader skal brydes op f.eks. gennem bygningsfremspring, 
sendret hejde og/eller aendring af facadens materialer. 

Tagene skal udformes som sadeltage eller med ensidigt fald og daek- 
kes med tegl, skifer, zink eller tagpap. Taghaeldningen m& hlajst vasre 
2O. I omrAde Ill kan byrAdet dog tillade en taghaeldning p& op til45”. 

Der reserveres areal til en vejforbindelse gennem omr&det fra Strand- 
vejen til TjBrepletten. Vejen forudssettes anlagt som stillevej eller 
lege- og opholdsareal. I omrAde I og III kan der opferes en carport ved 
hver bolig. Ovrig parkering skal samles p& mindre pladser est for be- 
byggelsen. 

Langs kysten og havnekajen skal der anlaegges en offentlig tilgaenge- 
lig sti. Inden for omr&det skal der desuden anlsegges friarealer fselles 
for omrAdets beboere. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

LokalplanomrAdet ligger inden for rammeomr&de B 48 i Kommuneplan 
1993-2002. I fprlge rammebestemmelserne skal omradet anvendes til 
boligformAl og offentlige form&l, fottrinsvis af kulturel og rekreativ ka- 
rakter. Der kan bygges i I-2 etager og med en hsjde p&I max. IO me- 
ter. Bebyggelsesprocenten mA hprjst were 30 for omrAdet som helhed. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLAEGNING 

Kystbeskyttelse 
Lokalplanomr&det ligger inden for den kystnaere zone, som er omfattet 
af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 

I lokalplaner, der ligger i byzone, og som vil pgvirke kysten visuelt, 
skal der redegsres for pAvirkningen, og s&fremt bebyggelsen afviger 
vaesentligt i hejde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i om- 
rAdet, skal der gives en begrundelse her-for. 

Lokalplanen Abner mulighed for en ny markant havnefront mod Lille- 
bzeltskysten. Bebyggelsen skal opdeles i mindre enheder for at give et 
varieret billede og bedst muligt harmonere med den eksisterende be- 
byggelse. Med placeringen og hnrjderne bevares udsigten over vandet 
i starst muligt omfang for den bagvedliggende bebyggelse. 

Trafik 
OmrAdet f&r vejadgang fra Strandvejen og Tjaerepletten. I lokalplanen 



&nes mulighed for en gennemg&ende vejforbindelse gennem lokal- 
planomr&det mellem Strandvejen og Tjserepletten, men vejen kan og- 
s& anlaegges som blind vej, kun med indksrsel fra Strandvejen. Vejen 
foruds=ttes anlagt som stillevej eller lege- og opholdsareal for at und- 
g& gennemkerende trafik. 

Det skennes, at den ekstra trafik i forbindelse med det nye boligomrB 
de ikke vil give trafikale problemer i omridet. 

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

Forurening 
En undersnrgelse af grunden viser forurening med isaer tin. En bygher- 
re er ved at udarbejde forslag til afvsergeforanstaltninger, som skal ac- 
cepteres af Fyns Amt, fsr der kan opfnrres boligbebyggelse p& arealet. 

Hvis der under bygge- og anlaegsarbejder konstateres yderligere foru- 
rening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til Lov om Aff aldsde- 
poter 5 20. Forpligtelsen hertil p&hviler b&de ejendommens ejer og 
den, der er ansvarlig for det p&gaeldende arbejde. Kommunen skal 
herefter underrettes. 

St0j 
Strandvejen har en trafikbelastning pA 1100 biler pr. dsgn. Det bereg- 
nede stejniveau ligger p& 58 dB(A) i 10 meters afstand fra vejmidten. 
Lokalplanens byggefelt ligger 20 meter fra vejmidten. Stejniveauet ved 
bygningernes facader vil derfor ligge pA ca. de 55 dB(A), som er MiljPr- 
ministeriets vejledende graensevaerdi for trafikstaj ved boliger. 

Nord for lokalplanomridet ligger der en mindre maskinfabrik. Virksom- 
heden har ligget i omr&det i mange hr og har ikke hidtil givet anledning 
til stejproblemer i forhold til naboboligerne. Lokalplanen sikrer en af- 
stand af minimum 25 meter fra virksomheden til den naermeste bolig. 
Byrgdet skinner derfor, at de vejledende stsjgraenser for boligomr& 
der kan overholdes i IokalplanomrAdet. Hvis der fremover skulle opst& 
problemer, vil byr&det p&egge virksomheden at serge for de nprdven- 
dige stra;jdaempende foranstaltninger i henhold til miljnrbeskyttelseslo- 
ven. 

Olieberedskabslagrenes pumpebrtind og rnrrledning 
Omkring pumpebrenden etableres en sikkerhedszone p& 25 meter, 
hvor der ikke rn& bygges boliger. Da det er meget sjaeldent, der er 
brug for at pumpe olie, sknrnnes aktiviteterne ikke at give problemer, 
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bortset fra at der kan blive behov for at spa?rre stien af, mens pump- 
ningen foreg&. 

SERVITUTTER 
lnden for lokalplanomr&det ligger flere forsynings- og kloakledninger, 
hvor der er tinglyst byggelinier. Ledningerne skal respekteres med 
mindre en omlaegning aftales med de bersrte ledningsejere. 

Der er i 1960 tinglyst bestemmelser om vedligeholdelse af havnean- 
laegget. Bestemmelserne strider ikke mod lokalplanen og er fortsat 
gaeldende. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Uanset lokalplanens bestemmelser rnA der ikke foretages ombygnin- 
ger og nyanlaeg af kajanl=gget, ferr Trafikministeriet har givet tilladelse 
hertil. 

Der m& ikke opfsres boligbebyggelse p& de forurenede arealer fprr 
Fyns Amt har accepteret afvaergeforanstaltningerne. 



Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.14 

BoligomrGde ved havnen i Strib 

I henhold til planloven (jvf. lovbekendtgnrrelse nr. 746 af 16.8.1994) 
fastsaettes herved fslgende bestemmelser for det i 5 2 naevnte omr& 
de 

6 1. Lokalplanens formal 

Lokalplanens form&l er: 

l at fastlaegge den fremtidige anvendelse til boligformHI, 

l at skabe mulighed for varierede bebyggelser inden for lokalplanom- 
rHdet gennem en udstykning af omr&det i storparceller, 

l at sikre, at ny bebyggelse omkring havnebassinet udformes sAle- 
des, at den fHr praeg af sammenhaengende randbebyggelse, SH der 
skabes en markant havnefront, 

l at give mulighed for at havneanlzegget kan anvendes til skudehavn 
eller lystb&dehavn, 

l at sikre offentligheden stiadgang gennem omr&det, 

l at give det planmaessige grundlag for at tillade nedrivning af de 
eksisterende bygninger pA arealet. 

6 2. Lokalplanens omrZIde og zonestatus 

1. 
Lokalplanen afgraenses som vist p& kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 
4 g Strib Faergegaard, Strib-flerjleskov samt alle parceller, der efter 
den 26. februar 1996 udstykkes inden for omrAdet. 
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2. 
Lokalplanens om&de opdeles i omr&derne I, II, III og IV som vist pi 
kortbilag 1. 

3. 
Ved opfyldning af havnearealer som vist p& kortbilag 1 over-fares de 
opfyldte arealer til byzone. 

6 3. OmrSdets anvendelse 

1. 
OmrAde I, II og III m& kun anvendes til boligformAl. 

2. 
lnden for omr&de I kan kan der opfsres Bben-lav og/eller &et-lav be- 
byggelse. 

3. 
lnden for omr&de II og III rn& der kun opferes tact-lav bebyggelse. 

2. 
OmrAde IV mZi kun anvendes til sti-, kaj- og pieranlaeg. lnden for omr& 
det mZi der kun opfrsres eller indrettes bygninger til faelleshus for omrb 
dets beboere, klubform&l eller lignende. 

0 4. Udstykning 

OmrAdet udstykkes i storparceller som vist p& kortbilag 1. SAfremt stor- 
parcellerne udstykkes yderligere, mZi de ikke udstykkes med en grund- 
stflrrelse, der er mindre end 150 m2 for tzet-lav bebyggelse og 700 m2 
for Aben-lav bebyggelse. 

0 5. Veje og parkering 

1. 
Der udlaegges areal til nye veje og stier i princippet som vist p& kort- 
bilag 2. 

Vejene udlsegges i en bredde af min. 8 meter. 

Stierne udl2egges i en bredde af min. 3 meter. 

2. 
I omrGder til tact-lav boligbyggeri skal der udlaegges samlede parke- 



ringsarealer svarende til 1 l/2 bil pr. bolig. Der kan opfores 1 carport 
pr. bolig. Resten af pladserne skal samles p& mindre, fselles parke- 
ringsarealer est for bebyggelsen. Hver carport rn& hprjst va3re 24 m2, 
m&It som tagfladens begraensning, og carportene skal placeres i byg- 
gefelterne. 

3. 
Ved Aben-lav boligbebyggelse skal der p& den enkelte grund reserve- 
res parkeringsareal svarende ti12 biler pr. bolig. 

0 6. Tekniske anlaeg 

1. 
Alle forsyningsledninger skal fremfares under terraxt som jordkabler. 

2. 
Der rn& ikke ved den enkelte bolig opssettes synlige udendsrs anten- 
ner, paraboler eller lignende. 

3. 
lnden for omr&det kan der etableres tekniske anlzeg, der betjener om- 
r&dets beboere f.eks. transformerstation, faellesantenne eller lignende. 

6 7. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
OmrAde I: 
lnden for omrAde I rn& bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 
ikke overstige 25. 

Bebyggelsen m& opfsres i hprjst 2 etager og intet punkt af en bygnings 
ydervaeg eller tagflade m& gives en hajde, der overstiger 8,5 meter 
over terraen m&It efter reglerne i bygningreglementet. 

Bebyggelsen opfsres inden for de pi kortbilag 2 viste byggefelter. 

2. 
Omride II: 
lnden for omrZide II rn& bebyggelsesprocenten for omrhdet som hel- 
hed ikke overstige 30. 

Bebyggelsen kan udformes med varierede hlajder fra 1 ti12 etager. 
lntet punkt af en bygnings ydervseg eller tagflade rnA gives en hlajde, 
der overstiger 8,5 meter over terraen m&It efter reglerne i bygningreg- 
lementet, med undtagelse af enkelte hjwnebygniger, portbygninger 
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eller lignende punktvis bebyggelse, der kan tillades opfert med en hnrj- 
de pA op til 10 meter over terraen. 

Bebyggelsen &al opferes som sluttet randbebyggelse inden for de p6 
kortbilag 2 viste byggefelter. Randbebyggelsen kan dog brydes af sti- 
er. 

3. 
Omride 111: 
lnden for om&de Ill rn$ bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen- 
dom ikke overstige 30. 

Bebyggelsen mA opfsres i hnrjst 2 etager og intet punkt af en bygnings 
ydervaeg eller tagflade mA gives en harjde, der overstiger 8,5 meter 
over terrsen mAIt efter reglerne i bygningreglementet. 

Bebyggelsen opfares inden for de p& kortbilag 2 viste byggefelter. 

4. 
OmrAde IV.- 
lnden for omrAde IV mA det samlede bruttoetageareal ikke overstige 
150 m2. 

Bebyggelsen mA opferes i hajst 1 etager og intet punkt af en bygnings 
yderweg eller tagflade rni gives en hsjde, der overstiger 7 meter over 
terraen m&It efter reglerne i bygningreglementet. 

Bebyggelsen skal opfsres inden for det pA kortbilag 2 viste byggefelt. 

5 8. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 
Bygningernes stueetage skal udfrares med murede facader af teglsten 
og fremsts som blank mur eller vandskuret og malet i afdzempede far- 
ver. Facaderne over stueetagen og mindre bygningsdele s& som kar- 
napper og vindfang kan opferes i lette materialer som trae og glas. 

Carporte kan opferes som lette traekonstruktioner efter byr&dets god- 
kendelse. 

2. 
lnden for omr&de II skal bygningernes facader opdeles i mindre enhe- 
der f.eks. ved bygningsfremspring, sendret hsjde og/eller aendring af 
facadens materiale. 
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3. 
Taghssidningen skal vaere hlsjst 20 grader. lnden for omrade III kan 
byradet give tilladelse til en taghaeldning pi hlsjst 45 grader. Tagene 
kan udformes som sadeltage eller med ensidigt fald. 

4. 
Tagene skal dsekkes med tegl, skifer, zink eller tagpap. 

0 9. Ubebyggede arealer 

1. 
I forbindelse med tact-lav boligbebyggelse skal der anlaegges faelles 
udenderrs opholdsarealer for bebyggelsen pa arealerne mellem be- 
byggelsen og havnekajenlkysten. 

2. 
For &i vidt muligt at sikre udsigten gennem omrAdet til havnen og 
Strib Fyr ma der ikke etableres hegn med en hnrjde over 1 ,lO meter 
med mindre byradet giver en saerlig tilladelse. 

5 10. Forudsaetning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

1. 
Ny bebyggelse rn& ikke tages i brug, fprr der er etableret faelles parke- 
rings- og opholdsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne i 
5 5 stk. 2 og 3 og 5 9 stk. 1. 

2. 
Samtlige nye boliger i omr&det skal tilsluttes naturgas. Ny bebyggelse 
rn5 ikke tages i brug, fnrr tilslutning har fundet sted. 

6 11. Grundejerforening 

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

2. 
Grundejerforeningen skal oprettes, r&r byr&det krsaver det, dog se- 
nest n&r 50% af IokalplanomrAdet er bebygget. 

3. 
Grundejerforeningen skal forest6 drift og vedligeholdelse af omr&dets 
fa3lles an&g. 
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4. 
Grundejerforeningens vedtaegter og sendringer heri skal godkendes af 
byrAdet . 

0 12. Lokalplanens retsvirkninger 

1. 
Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggerelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i ferlge planlovens 9 18 
kun udstykkes, bebygges eller i svrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

2. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaette som hidtil. Lokal- 
planen medflarer ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

3. 
Byradet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere 
vsesentlige sendringer kan kun gennemferes ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan. 

Vedtagelsesphegning 

Lokalplanen er vedtaget af Middelfart By&d den 5. august 1996. 

Steen Dahlstrem 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direktsr 
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