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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 24.02 

Boligomrade ved Julievej 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22.7.1985) 
fastsaettes herved ferlgende bestemmelser for det i 5 2 nsevnte 
omrade. 

Q 1. Lokalplanens formlll 

Lokalplanen har til formal at fastlaegge rammer for omradets 
anvendelse og bebyggelse med aben lav boligbebyggelse. 

Q 2. Lokalplanens omriide og zonestatus 

1. 
Omradet afgreenses som vist pa vedhaeftede kortbilag af 
3.8.1989 og omfatter matr. lex ,lfd og dele af lfb Hindsgavl, 
Middelfart Jorder, samt parceller, der efter den 1 .l .1989 ud- 
stykkes i omradet. 

2. 
Lokalplanomradet ligger i byzone. 

§ 3. Omriidets anvendelse 

1. 
Omradet ma kun anvendes til boligformal i form af aben, lav 
bebyggelse (fritliggende parcelhuse). 
Der ma kun indrettes en bolig pa hver grund. 

2. 
Byradet kan tillade at der pa ejendommene drives sadan virk- 
somhed, som almindeligvis kan udfrares i beboelsesomrader 
under forudsaetning af 
avirksomheden drives af den, der bebor den pagseldende . 
ejendom, 
a virksomheden efter byradets sken drives pa en sadan made 
at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres 
og omrddets karakter af boligomrade ikke brydes, 
a virksomheden ikke medfarrer ulempe for de omboende, og 
a virksomheden ikke medferer behov for parkering, der ikke er 
plads til pa ejendommen. 



3. 
De med priksignatur viste arealer udlagges til fsslles friarealer 
for beboerne og til strajafskasrmningsforanstaltninger jfr. Q 10. 

5 4. Vej-, sti- og parkeringsforhold 

1. 
Der udlaegges areal til en blind boligvej A-B udgaende fra Ju- 
lievej og beliggende i princippet som vist pa kortbilaget. 
Der udlaegges areal til forlaengelse A-C af Julievej i princippet 
som vist pa kortbilaget. 

2. 
Der udlagges areal til en sti B-D i forlaengelse af boligvejen i 
princippet som vist pa kortbilaget. 

3. 
Det interne trafiksystem skal iavrigt anlzegges efter detajlpro- 
jekter godkendt af byradet. 

5 5. Udstykninger 

1. 
Der kan foretages en matrikulaer opdeling af omradet i princip- 
pet som vist pa kortbilaget. 
Udstykning af omradet skal iravrigt ske efter en af byradet god- 
kendt udstykningsplan, jfr. stk. 2. 

2. 
Den gennemsnitlige bruttogrundsterrelse ma ikke va3re min- 
dre end 700 rn2. 
Ved beregning af antallet af grunde kan de i 9 3. stk. 3. naevnte 
arealer ikke medtages. 
lngen grund ma udstykkes med mindre areal end 500 m2. 

6 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 30. 
Bebyggelsen skal opfnrres med en etage eller en etage med 
udnyttet tagetage, og den totale hsjde ma ikke overstige 
8,5 m. 

2 
Der mA ikke opfarres boligbebyggelse naermere jernbanen end 
50 m fra naxmeste spormidte. 



Q 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 
Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, 
som efter byradets sken virker skaemmende. 

2. 
Skiltning og reklamering ma ikke finde sted. 

3. 
Bebyggelsen skal tilsluttes et fselles antenneanlaeg, og der ma 
ikke anbringes udendarrs antenner pa de enkelte boliger. 

0 8. Grundejerforening 

1. 
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige ejere af boliger i omradet. 

2. 
Foreningen skal foresta drift og vedligeholdelse af friarealer , 
stejafskaermninger o.a. fzelles anlzeg i omradet. 

3. 
Foreningen skal oprettes n&r byradet kraever det. 

Q 9. Varmeforsyning 

Bebyggelsen ma ikke tages i brug far der er etableret varme- 
forsyning med fjernvarme efter byradets nsermere godken- 
delse. 

5 10. Stsjforhold 

1. 
Ved detajlplanlsegning af omradet skal det sikres, 
a det maksimale stsjniveau malt som spidsvaerdi under pas- 
sage af det mest stajende tog ikke overstiger 85 dB(A), og 
a bebyggelsens stueetager og opholdsarealer stnrjbegraenses 
til 60 dB(A). 
Ved eventuelle tagetager vil der dog kunne tillades op til 65 
dB(A), ud fra en samlet vurdering af omradet. 

2. 
Det skal ved bebyggelsens placering, udformning og indret- 
ning sikres at et stejniveau pa maksimalt 30 dB(A) kan over- 
holdes i tagetagens sove- og opholdsrum. 
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3. 
Bebyggelsen ma ikke tages i brug f0r der er etableret en straj- 
afsksarmning i form af en jordvold eller lignende storjdaempen- 
de foranstaltning i en h0jde af 4,5 m i det udlagte afskaerm- 
ningsbalte. 

5 11 Ledningsanbg 

Der udlaegges et 6 m. bredt areal til ledningsanlaeg langs 
omradets ostgraense som vist pa kortbilaget. 

I henhold til kommuneplanlovens 5 27 vedtages foranstaende 
lokalplan endeligt 

Middelfart by&d den 52.1990 

Steen Dahlstr0m 
borgmester / Ole Larsen 

stadsingenirar 



Evt. vejforkngelse 
c7 / b\\\\/n, ‘. ‘... ‘.. ‘.. . . . . 

Skitse til boligomrhde ved Julievej 



BILAG 

Lokaipianens baggrund og indhoid 

Lokalplanen er foranlediget af, at ejeren af gartneriet pa matr. 
nr. lex og lfd ensker at foretage en opdeling af arealet i to par- 
teller i forbindelse med et generationsskifte. 
Da udstykningen kan foregribe en fremtidig udstykning tii bo- 
ligformal har byradet ensket forholdene fastlagt i denne iokal- 
plan. 
Hele arealet er pa 25.070 m2 og den nordlige og sydlige par- 
cel pa henholdsvis 12.185 og 12.885 m2. 

Lokalplanen Abner mulighed for alene at opfrare aben iav bo- 
ligbebyggelse i form af fritliggende parcelhuse (en-famiiie- 
huse). 
Med den fastsatte minimale bruttogrundsstarrelse pa gennem- 
snitligt 700 m2 kan der indrettes op til ca. 25 boliger. 

I planen indgar en ikke bindende ideskitse til en udstyknings- 
og bebyggelsesplan, hvor den eksisterende bolig bevares, og 
hvor der bygges 24 traditionelle parcelhuse. 
I forbindelse med den endelige udstykning kan der eventuelt 
blive tale om at regulere skellet mellem de to parceller, hvori 
ejendommen opdeles. 
I afsksermningsbaeltet ved jernbanen sikres mulighed for at 
fare en vej videre til det vest for liggende gartneri, safremt der 
senere bliver behov for at vejbetjene arealet fra Julievej. 

Afledning af spildevand og regnvand skal ske over gartneriet 
pa den nordlige parcel, hvor der udlaegges et 6 m bredt ied- 
ningsareai langs sstskeiiet. 
Safremt udbygningen af den sydlige parcel finder sted fprr ud- 
bygnignen af den nordlige, vil det blive palagt bygherren at 
betaie de ekstra omkostninger, som hidrarer fra fra etab-iering 
af iedningsanlaeg m.v. over garneriet. 

Stejforhold 

Lokalpianomradet graenser mod syd direkte op til hovedbane- 
iinien Odense-Fredricia, som ligger i en afgravning pa 6-8 m. 
I lokalplanen fastlagges arealer til afsksermningsbaeiter, som 
gsr det muligt, at beskytte mod banestejen, og det stilles som 
betingelse for ibrugtagen af bebyggelsen, at de fornordne jord- 
volde er etableret. 
I en undersegelse af de fremtidige stajforhold side 7 godtgares 
det, hvorledes regionplanens krav om stajgraenser kan tilgo- 
deses. 



Forurening 

Kommunen er ikke bekendt med at der findes gamle affaids- 
depoter eller andre former for forurening indenfor iokalplan- 
omradet. 

Lokaipianens forhoid tii anden planlaegning 

Omradet er i kommuneplanen udlagt til boligformal i form af 
Bben, lav eller &et, lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocenten for kvatteret som helhed ma ikke over- 
stige 30. 
Der ma hajst bygges med to etager og i 10 m ‘s harjde. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggrarelse af lokal- 
planen ma ejendomme, der er omfattet af planen ifralge kom- 
muneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eiler ievrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmeiser. 
Den eksisterende loviige anvendelse af en ejendom kan 
fortsaette som hidtil. Lokalplanen medfrarer heller ikke i sig seiv 
krav om etablering af de anlaeg med videre, der er indeholdt i 
planen. 
Byradet kan meddele dispensation til mindre vsesentiige lem- 
pelser af lokalplanens bestemmelser under forudsaetning af, at 
det ikke sendrer den sserlige karakter af det omrade, der stages 
skabt ved iokalplanen. 
Mere vsesentlige afvigelser fra iokalplanen kan kun gennem- 
farres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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SNIT VEDR. JERNBANESTBJ 
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AFSTANDSDEMPNING AF ST0J FRA JERNBANE VED JULIEVEJ. 
Udgangs niveau 77 dB(A) 

Jaevnfsr vejlednlng fra Mlljmlyrelsen nr. 6, 1985. 

Daempning henholdsvis 9 l over terrzen 

Snit a-a 

I 
Om SOm 

I 
1OOm 

I 1 
) alstand 

150m 200m fra spor 

Snit b-b 

kote 

A 
32-- 

-22di3 
-22 dB terrun 

50m 

(10m baa afskarm. arcQI) 

- atstand I 
loom 150m 200m fra spor 

Snit c-c 

kote 

A 
32-- 

(JOm baa afskarm. areal) 

Om Wm 1Obm 
1- 

200m 

fig.12 
(jvf. veil.) 

fig. 9 
(jvf. vejl.) 

119. 5 
(jvf. vejl.) 

afstand 
fra spor 

Snit d-d 

kote 
) 

30-- 

Om SOm 1 OOm 

terrcen 

fig. 4 

(JOm baa afskarm. arcal) (jvf. vejl.) 

- afstand 

150m 200m 250m fra spor 

En effektiv skarmhujde PA 2m vtt umiddelbart bag stolskorrmen dcrmpe lCdB*9dB = 23dB(A) 
og 5Om bag skarmen f9dB + 9dB = 20dB(A). Herof er SkQrmens bidreg de 9dB og 5dB. 
(jacvnfer vejdataloboratortets .rapport 22 om stojafskarmninger 1978) 

Middelf art kommune 
teknisk farvaltning 
medio november i989 




