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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 28.09 
Boligomride ved Mlallegsrd 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 
22.7.85) fastszettes herved ferlgende bestemmelser 
for det i 5 2 naevnte omride. 

5 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til forms1 at give mulighed for 

at nedrive Marlleg&d og opfore en boligbebyggel- 
se i stedet, samt at fastlmgge bestemmelser for 
administration af bygge- og anlagsarbejder i om- 

r&det. 

§ 2. Lokalplanens omrzde 

1. 

Omrsdet afgraenses som vist p?i vedhaeftede kortbi- 

lag af 4.8.1987 og omfatter matr. nr. 5: af 

Skrillinge by, Kauslunde, samt parceller der ef- 

ter den 1.8.1987 udstykkes i omrsdet. 

2. 
Lokalplanens omrsde ligger i byzone. 
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5 3. Omrsdets anvendelse 

1. 

Omrsdet md kun anvendes til boligformzl og der 

rn5 kun opferres tact, lav bebyggelse bestsende af 

raekkehuse, dobbelthuse, kaedehuse eller lignende. 

Der kan desuden opferes eller indrettes udhuse, 
carporte og bygninger til faelles formil. 

2. 
Byrsdet kan tillade, at der ps ejendommene dri- 

ves ssdan virksomhed, som almindeligvis kan ud- 

fsres i beboelsesomr$der under forudsatning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den pi- - 
gaeldende ejendom, 
at virksomheden efter byrsdets skran drives p& en - 
szdan msde, at ejendommens karakter af beboel- 

sesejendom ikke forandres, og omrsdets karakter 

af boligomrzde ikke brydes, 

at virksomheden ikke medfarrer ulempe for de om- - 
boende, og 
at virksomheden ikke medferrer behov for parke- - 
ring, der ikke er plads til ps den pzgaeldende 
ejendom. 

3 4. Vej-, sti oq parkeringsforhold 

1. 

Vejadgang til omrAdet skal etableres fra Vand- 
vaerksvejs forlmngelse syd for Assensvej. 
Vejsystemet skal udformes ssledes at en bebyg- 

gelse p5 matr. nr. 4a (Kilsbjergg&d) kan vej- 

betjenes fra samme indkersel. 
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2. 

Vejene skal anlaegges efter detajlprojekt god- 
kendt af byrsdet og udformes i overensstemmelse 

med intentionerne i fardselslovens § 40. 

Etablering af §40-veje kraever desuden politiets 

tilladelse. 

Midlertidig vejadgang til omrsdet kan etableres 
fra M@lleg&rdvej i principppet som vist p& kort- 

bilaget. 
N&r adgangen fra Vandvarksvej er etableret, skal 
indk0rslen fra Mtalleghdvej lukkes uden udgift 

for kommunen og erstattes af en stiforbindelse. 

4. 

Der md ikke etableres ksrende adgang fra Assens- 
vej og Vandvzrksvej til de tilgraensende ejendom- 
me. 
Der er i medf@r af lovgivningen om offentlige veje 

fastsat saerlige adgangsbestemmelser langs landevej 

612, Udby-Middelfart, Assensvej. 

5. 

Langs Vandvarksvej og Mrzlleghdvej pslaegges byg- 
gelinie i 5 m's afstand fra skel. 

Langs Assensvej er i medferr af vejlovgivningen 

p&lagt byggelinie i 12$ m's afstand fra vejmid- 

te. 

6. 

Der skal udlaegges mindst 13 parkeringslads pr. 
bolig i den tatte, lave bebyggelse. 

§ 5. Udstykninqer 

Udstykning af omrzdet skal finde sted efter en 
af byrsdet godkendt samlet udstyknings- og be- 

byggelsesplan. 
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5 6. Bebyqgelsens omfang oq placerinq 

1. 

I den tae'tte, lave bebyggelse rns hprjst indrettes 

25 boliger. 
Herudover kan der i g&dens stuehus indrettes 
ungdomsboliger ell.lign. efter byrsdets naermere 

godkendelse. 

2. 
Bebyggelsen skal opferres efter en af byrgdet 
godkendt samlet bebyggelsesplan. 

3. 
Bebyggelsesprocenten md ikke overstige 25. 

Fslles parkerings- og opholdsarealer kan indg& i 

beregningen af bebyggelsesprocenten. 

4. 
Bebyggelsen mb ikke opfsres med mere end &n eta- 

ge med udnyttet tagetage og den totale herjde mb 

ikke overstige 8,5 m. 

5 7. Bebyggelsens ydre fremtraden 

1. 

Til udvendige bygningssider rn5 ikke anvendes ma- 

terialer som efter byridets skran virker skaemmen- 

de. 

2. 
Skiltning og reklamering rns ikke finde sted. 
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§ 8. Grundejerforening 

1. 

Ved udstykning til ejerboliger skal der oprettes 

en grundejerforening med medlemspligt for samt- 

lige ejere af boliger i omrsdet. 

2. 
Foreningen skal forests drift og vedligeholdelse 
af fallesarealer og anlaeg i omr?idet. 

5 9. Forudsatninqer for ibruqtagen af ny bebyq- 

gelse. 

Bebyggelsen md ikke tages i brug fsr der er eta- 

bleret varmeforsyning med fjernvarme efter byri- 

dets naxmere godkendelse. 

,6 10. Stajforhold 

Det skal ved stsjafskarmning sikres, at sterjni- 

veauet langs tilgransende veje ikke overstiger 

55 dB(A). 
Stsjgransen kan hwes til 60 dB(A), ssfremt op- 

holds- og soverum placeres ved den bygningsfaca- 
de, der vender bort fra stejkilden, og &ifremt 
der kan anlaegges friarealer, hvor stejniveauet 
ikke overstiger 55 dB(A). 
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I henhold til kommuneplanlovens 527 vedtages for- 

anstaende lokalplan endeligt. 

Middelfart byr&d, den 1.2.1988. 

Steen Dahlstrlzrm 
borgmester 

/ Ole Larsen 
Stadsingenisr 



BILAG 

Lokalplanens baggrund oq indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at e- 

jeren af Mnrllegsrd har anmodet om godkendelse af 

en principskitse til ea. 25 andelsboliger p& 

arealet. 
Projektet betyder, at g&dens udhuse nedrives, 
mens stuehuset p&egnes bevaret som beboelses- 
bygning (evt. ungdomsboliger) eller som faelles- 
hus for beboerne. 

Den nye boligbebyggelse opfsres som raekke-/kade- 

huse med 6n etage eller 6n etage med udnyttet 

tagetage. 
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Vejadgangen skal ske fra Vandvaerksvejs planlagte 
forlengelse syd for Assensvej. Der gives dog mu- 

lighed for en midlertidig adgang fra Marllegsrd- 

vej, szfremt Vandvaerksvej ikke er etableret, &r 

bebyggelsen tages i brug. 
Indksrslen fra Vandvaerksvej placeres nar omrz- 

dets sydskel, &ledes at den og& kan benyttes 

som adgang til en fremtdig bebyggelse ps Ksls- 

bjerggzrds areal. 

Ved Assensvej skal det ved afskarmning sikres, 

at stejniveauet ikke overstiger de af miljersty- 

relsen fastsatte graenser ps 55 dB(A), eller 60 
dB(A), hvis bebyggelsen "vender ryggen" til ve- 

jen. 
Beregningen skal p.t. foretages ps grundlag af 

en hverdagsdsgntrafik ps 2200 biler, heraf 30 

lastbiler, og det giver et starjniveau 5 61-62 

dB(A) i 10 m's afstand fra vejmidte. 

2 
Arealet er$ ca. 10.400 m , d.v.s. at der med 

den fastsatte maksimale bebyggelsesprocent p$ 25 
es mulighed for et bruttoetageareal ps ca. 2.600 

m. Heraf tager stuehuse; ea. 400, szledes at 

der resterer ca. 2.200 m bruttoetageareal til 
d;n nye boligbebyggelse, eller i gennemsnit 88 
m pr. bolig. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanlagningen 

Lokalplanens omrsde er i kommuneplanen udlagt 
til boligformA1. 
Bebyggelsesprocenten for kvarteret som helhed rni 
ikke overstige 30, og den skal normalt holdes 
under 25 for den enkelte ejendom. 
Der rns hrajst bygges med to etager og i 10 m's 

herjde. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune- 

planen. 



Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byr&dets endelige vedtagelse og offentlig- 

garrelse af lokalplanen rns 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- 

frarer heller ikke i sig selv krav om etablering 

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

nen. 
Byridet kan meddele dispensation til mindre vae- 
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 
under forudsatning af, at det ikke andrer den 

saerlige karakter af det omrsde, der sages skabt 

eller fastholdt ved lokalplanen. 

Mere vasentlige 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. 




