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LOKALPLANENSRETSVIRKNINGER

Efter komirunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af b-
kalpianen må ejendomire, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlo-
vens § 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmel-
se med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvende
til. Lokaiplanen medfører heller
de anlæg m.v., der er indeholdt i

ise af en ejendom kan fortsætte som hid-
ikke i sig selv krav om etablering af

planen.

Komnunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelser i en
plan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

lokal—

Mere væsentlige afvigelser fra bokalplanen kan kun gennemføres ved tilvej-
ebringelse af en ny bokalplan.
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NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 23

FOR ET BOLIGOMRÂDEVED KIRKEVEJ OG ØSTERGADE

I henhold til kommuneplanboven (lov nr. 687 af 28. december 1984 med efterføl-
gende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2, stk.
1 nævnte område.

§ 1.

Lokalpianens formål

1. På grundlag af en saneringsplan for et ældre boligområde ved Kirkevej er
det hensigten at nedrive eksisterende bebyggelse og give mulighed for op-
førelse af beboelsesejendomrre i max. 2 etager, der passer sammen med den
allerede opførte boligbebyggelse på matr.nr. 6by•

2. Den tidligere vedtagne lokalplan nr. 17, der omfatter matr.nr. 6d og 6by
ophæves og erstattes af nærværende lokaiplan. Bestemmelserne i lokalpian
nr. 17 er i princippet overført til nærværende lokalplan.

§ 2.

Område og zonestatus

1. Lokaiplanen af~rænses som vist på vedhæftede kort og omfatter følgende
matr.nre. 6d; 6DY~6C~6° 6X, 6æ’og ~aa alle af Nørre Aaby by, Nørre Aa-
by, samt alle parceller, der efter den 22. august 1985 udstykkes fra de
nævnte ejendomn~e.

2. Området er beliggende i byzone

§ 3.

Områdets anvendelse

1. Området må kun anvendes til boligformål.

2. Bebyggelsen i området må kun bestå af etagebebyggelse i 2 etager,.og uden-
omsrum i tilknytning hertil.
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3. Der må inden for området placeres ungdomsboliger, lette kollektivboliger,
pensionistboliger, familieboliger af enhver art, opført som almennyttigt
boligbyggeri.

4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i området drives en
sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelsesområder, under for-
udsætning af

at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom,

at virksomheden efter komrrunalbestyrelsens skøn drives på en sådan
måde, at ejendomirens karakter af beboelsesejendom ikke forandres
(herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter
af boligområde ikke brydes,

at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende,

at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er
plads til på den pågældende ejendom.

Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til anden form for erhvervsvirksom-
hed.

5. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsy-
ning, når de ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde
af mere end 2 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med
den øvrige bebyggelse.

§ 4.

Udstykninger

1. De i § 2 nævnte matr.nre. søges matrikulært sammenlagt.

§ 5.

Vej- og stiforhold

1. Den eksisterende vej A-B med tilhørende parkeringsplads forbliver uændret.

2. Vejen C-D (~40-vej) anlægges i 4 m bredde og tilsluttes Kirkevej som vist

på kortbilaget. Der anlægges parkeringsplads med tilslutning i D.

3. Den eksisterende parkeringsplads (12 bilpiadser) på matr.nr.
6by med til-

slutning til Kirkevej nedlægges.

4. Der udlægges og anlægges 1 bilplads pr. bolig inden for lokalplanområdet.

Der udlægges yderligere areal til ½ bilplads pr. bolig.

5. Langs Østergade og Kirkevej pålægges byggelinie 7,5 m fra vejmidte (køre-
banemidte). Vedrørende ophævelse af eksisterende byggelinier - jfr. § 10.
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§ 6.

Spor- og ledningsanlæg

1. El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftiednin-
ger, men skal udføres som jordkabler.

§ 7.

Bebyggelsens omfang og placering

1. Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang, som vist ret-
ningsgivende på vedhæftede kortbilag.

2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50.

3. Bygningerne må ikke opføres med mere end 2 etager (incl. parterreetage),
og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfiade må have en højde,
der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne i bygge-
lovgivningen.

4. Efter komirunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der udover de bygnin-
ger, som fremgår af kortbilaget, opføres enkelte mindre bygninger til for-
mål, som er fælles for områdets beboere, f.eks. cykel- og barnevognsparke-
ring, udhuse, legehuse og lignende.

5. En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 1,10 m over
terræn (niveauplan).

§ 8.

Bebyggelsensydre fremtræden

1. Ny bebyggelse inden for området må kun opføres med en taghældning på mel-
lem 15° og 45°.

2. Tagene skal være sadeltage dækket med røde eller brune tagsten. Tagene
må ikke udføres med valm (skrå flade mod gavlene).

3. Til udvendige bygningssider, må ikke anvendes materialer, som efter komiru-
nalbestyrelsens skøn kan virke skæmrrende.

4. Udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, må kun fremtræde i far-
verne dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna,
umbra, engelsk-rødt og dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding
med hvidt, gråt eller sort.

5. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog andre far-
ver anvendes.
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6. Der må ikke etableres udverdig antenne. Ny bebyggelse skal tilsluttes fæl-
les antenneanlæg. Eksisterende bebyggelse på matr.nr. 6by er tilsluttet
fælles antenneanlæg.

7. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Den-
ne bestemmelse gælder ikke for ejendomme, hvorpå der af kommunalbestyrel-
sen er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på
sådanne ejendomme med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert en-
kelt tilfælde må finde skiltning og reklamering sted i det efter kommunal-
bestyrelsens skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den pågældende
art.

1~

§ 9.

Ubebyggede arealer

1. Hegn mod skel skal være levende hegn eller plankeværk. Der tillades opsat
let trådhegn med max. højde på 1,2 m umiddelbart bag levende hegn.

2. Før beplantningen påbegyndes inden for området, skal udarbejdes en samlet
beplantningsplan for området.

3. Der må iøvrigt ikke etableres beplantning inden for området, som vil med-
føre genevirkninger for omgivelserne.

4. Belysning af veje, parkeringspladser og andre færdselsarealer må kun udfø-
res som parkbelysning (max. lyspunkthøjde 3,0 m over terræn).

5. Det på vedhæftede kortbilag med priksignatur viste område udlægges som
fælles opholds- og friareal for området. Området skal ved beplantning,
befæstelse eller på lignende måde gives et ordentligt udseende, der kan
godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 10.

Aflysning af ældre servitutter

1. I forbindelse med tinglysning af den endeligt vedtagne lokaiplan vil kom-
munalbestyrelsen som påtaleberettiget aflyse følgende servitutter:

Byggelinieservitut 10 m fra vejmidte (Østergade), lyst den
28. september 1932. Servitutten aflyses på matr.nre. 6by,

og 6~, Nørre Aaby by, Nørre Aaby.

Byggelinieservitut 10 m fra vejmidte (Kirkevej), lyst den
13. december 1954. Servitutten aflyses på matr.nre. 6~,
6by, 6°, 6’~, 6~og 6aa, Nørre Aaby by, Nørre Aaby.
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§ 11.

Ophævelse af lokaiplan

1. Den under 5. juli 1982 af kommunalbestyrelsen vedtagne lokalplan nr. 17
for et boligområde ved Østergade og Kirkevej ophæves.

§ 12.

Vedtagelsespåtegn ing

1. Således vedt t af Nørre Aaby kommunalbestyrelse, den 27. august 1985.

1 / Ba~ie1se~~
borgmester kommunaldirektør

2. I henhold til § 27 i lov om komrruneplaner, vedtages foranstående lokaiplan
endeligt.

NØRRE AABY KOMMUNALBESTYRELSE,den 25. november 1985.

På komniun elsens vegne

Fr. Larsen / Bo Nielsep i
borgmester kommunaldi rektør

3. Dato for kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den endeligt

vedtagne lokalplan.

Dato: 12. december 1985.

Nærværendelokalpian be~res tinglyst på de i § 2 nævnte matr.nre.

Samtidig be~resde i § 10 nævnte 2 byggelinieservitutter slettet på

de anfØrte matr.nre.

Endelig be~reslokalpian nr.17 — der iflg. § 11 er ophævet - aflyst.

E~ner den 25.1.1983 tinglyst på matr.nr. og 5by Nr.Åby by,Nr.Åby.

Middelfart, den 18.12.1985

%NDFØFtT DAGBOGEN
LandinspektØr

i~.12.~5I 7~5

RETTEN M~ODELFART
LYST ~

Lissi HenrikS~’
Kontorleder



~1 4.
~$.. ..!
~dP,

~~
~ 0
-i ~

— ..~

~1)

0

‘-4

v)
_J
L&.J
‘~‘~ cw

~
L~J

.. ~ c
~,
~ LJ.J UJ
— c,~..J ~ ~ 0.~ ~ ~
~ ~L&J U~
.._1 ~
~ ‘~ ~
~•L~JV) ~
~ å~ CI)
u~ .‘<~J —.~ ~ .-~ CI)

~ ~‘~~ .. . :

~ ~

-~ :~ ~ ~ ~ :‘~L~r?~-ET
1 w
349 43 m
603 43 l
S
BT


~À!YY: ~ - - ~ ~ .~,

(.)uiwwopuels spuJØJPA uo~Iøt.useuø2~ ‘‘ 4J~ ~

: ~
‘i~r

.. ,‘ t~•

~Dl
~0

Cd,

LL~

CI)

ç~ —
‘~ ~
)- — —
~ ~J ~
u~ ~J ~
Ç~ ~

>- ~.~



•1.

::~

L~

,, . . ., .~.,.

>1
~0

.d

~0

-J
UJ

UJ UJ
Cd~-J~

UJ u~~
~..uJv, ~
~ CI)

.,<._J —

.~ø_J CI)~

-4

CI)

hJ .~.:.
.. , ~..

l~.,, ~

‘-4

~.H ~ E

c
fl c

0)
4-,

(0

~ 0

~0

tJ~

0

1~•L ~p~i*~ ~


