MIDDELFART KOMMUNE
LOKALPLAN NR. 28.04
Boligbebyggelse ved Merianvej i Middelfart

Middelfart

kommune

LOKALPLAN NR. 28.04
Boligbebyggelse
ved Merianvej

i Middelfart

I henhold til
kommuneplanloven
(lovbekendtgtirelse
fastsattes
herved fglgende
nr. 687 af 28.12.1984)
bestemmelser
for det i § 2 navnte omrzde.

§

1.

Lokalplanens

form51

Lokalplanen
har til
form51
for opf@relse
af en tat,
lav bo-at give mulighed
ligbebyggelse
i omr&det mellem Merianvej
og Odenseve j , og
for administration
af bygge- og
-at danne grundlag
anlagsarbejder
i omrbdet.

5 2. Lokalplanens

omr;de

Lokalplanen
afgraenses som vist pb vedhaftede
kortbilag af 6.6.1985
og omfatter
dele af matr. nr.
az
1
If I le af Middelfart
markjorder
og 6 , 6m og 10
af Skrillinge
by, Kauslunde sogn, og parceller,
der efter
den 1.3.1985
udstykkes
inden for omr5det.

§ 3. OmrZdets

anvendelse

Omrddet rn5 kun anvendes
mb kun opf@res tat,
lav
Der kan desuden tillades
og mindre bygninger
til

til
boligformZ1,
boligbebyggelse.
opf@rt udhuse,
faelles formAl.

og der
carporte

2
5 4. vej

og stiforhold

1.

BiltilkBrsel
Merianvej

til
omrddet rn: kun etableres
som vist pa kortbilaget.

fra

2.

Der skal etableres
mindst svarende til

parkeringspladser
I,3
bilpladser

i omrddet
pr. bolig.

3.

Der udlagges area1 til
en mindst 3 m bred
forbindelse
gennem omrsdets nordlige
del,
vist pb kortbilaget.

stisom

4.

For enden af boligvejen
i kvarteret
vest
rbdet skal udlaegges area1 til
vendeplads
friareal
som vist pb kortbilaget.

for omog evt.

5.

Detailprojekter
stiarealer
skal

til
omrddets vej-,
parkeringsgodkendes af byrsdet.

5 5. Bebyqgelsens
traden
Bebyggelsesprocenten

omfang,

placering

i omrddet

og ydre

mb ikke

og

frem-

overstige

25.
2.

Bebyggelsen
mb kun opfgres med en etage, og bygningernes
h@jde mb ikke overstige
6 m over terraen
(niveauplan).
3.

Beboelsesbygningerne
skal opf@res omkring en faelmed opholdsarealer,
les adgangs- og parkeringsplads
og holdes inden for de viste
byggefelter.
Byggefelterne
ligger
i 3 m's afstand
fra nabogrundog 5 m fra Merianvej.
ene og Salvievej,

3
4.
Til udvendige bygningssider
og tagflader
som efter
byrddets
anvendes materialer,
ker skzmmende.
5.
Bebyggelsen
der mb ikke
te boliger.

ma ikke
sk@n vir-

skal tilsluttes
faelles antenneanlsg,
og
anbringes
udend@rs antenner
pa de enkel-

5 6. Heqn
Hegn skal udf@res som faste
efter
et samlet projekt
for
de hegn (hakke).

hegn af impragneret
trae
omrddet eller
som leven-

5 7. Forudsatninger

for

ibrugtagen

af bebyggelsen

Bebyggelsen
mb ikke
ret fjernvarmeforsyning
visning.

tages

i brug, far
efter
byrddets

der er etablenaermere an-

5 8. Ejerforening
1.

Ved udstykning
i ejerboliger
ejerforening
med medlemspligt
ejere i omrbdet.

skal
for

der oprettes
en
samtlige
bolig-

2.
Foreningen
skal forest;
drift
og vedligeholdelse
af omrddets faelles arealer
og anlq.

5 9. Ophavelse

af lokalplan

Den under 2.7.1984 vedtagne lokalplan
nr. 28.05
for sZi vidt angdr den de1 af omrbdet,
ophzves,
som omfattes
af naervaerende lokalplan.

I henhold til
foranstzende

Middelfart

kommuneplanlovens
lokalplan
endeligt.

byrdd,

den

5 27 vedtages

18.11.1985

p.b.v.
Herman Jensen
borgmester

/

kst.

Ole Larsen
stadsingeni#r

BILAG
Lokalplanens
ning

indhold

og forhold

til

anden planlag-

Lokalplanen
er udarbejdet
i anledning
af, at Middelfart
Andelsboligforening
ensker at opf@re en
ta?t , lav bebyggelse
pb hj@rnet af Merianvej
og Salvievej
i Middelfart.
If@lge planerne
skal der bygges 15 kzedehuse i Bn
etage,
fordelt
pb 7 to-rums,
6 tre-rums,
og 2 firerumsboliger.
Bebyggelsen
opf4res
i randen af omrbdet,
sb der i
midten fremkommer et Abent area1 til
parkering,
gr@nt omrdde og andre fzlles
anlaeg.
If@lge projektet
paregnes der opfflrt
et samlet etagemz. Da grundens area1 er ca. 6.000 m2
area1 pB 1.326
bliver
bebyggelsesprocenten
ca. 21.

u

Illustrationsplan

M&1 1:loOO

Den vestlige
de1 af omrddet (haven til
Odensevej
planlagt
anvendt til
parcelnr. 132) er tidligere
husbebyggelse
med tilkdrsel
fra Perikonvej,
ifdlge
lokalplan
nr. 28.05.
Naervarende lokalplan
erstatter
den tidligere
plan
det p&gaeldende omrade, og desuden aendrer den udformningen
af vendepladsen
i det planlagte
parcelhuskvarter.
Den sidstnaevnte
aendring er en konsekvens af at boog en de1 af det tidligere
udligvejen
afkortes,
lagte vej og stiareal
indgdr nu i andelsboligbebyggelsens omrbde.
Lokalplanen
er i@vrigt
i overensstemmelse
med de
midlertidege
rammer for lokalplanlmgningen,
som
fastlagger
anvendelsen
af omrddet til
boligbebyggelse med h@jst to etager og en maksimal bebyggelsesprocent
pb 25.

pb

Lokalplanens

retsvirkninger

Efter byrddets
endelige
vedtagelse
og offentligggrelse af lokalplanen
mb ejendomne,
der er omfattet
af planen iffllge
kommuneplanlovens
5 31 kun udstykkes, bebygges eller
i ?vrigt
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende
lovlige
anvendelse
af en ejendom
kan fortsatte
son hidtil.
Lokalplanen
medferer
heller
ikke i sig selv krav on etablering
af de ander er indeholdt
i planen.
lag med videre,
Byrgdet
kan meddele dispensation
til
mindre vasentlige lempelser
af lokalplanens
bestemmelser
under
forudsatning
af, at det ikke andrer den sserlige karakter
af,det
ormade, der s#ges skabt ved lokalplannen.
Mere vzsentlige
afvigelser
fra lokalplanen
kan kun
gennemfares
ved tilvejebringelse
af en ny lokalplan.
Private
byggeservitutter
vi1 vrere af vzsentlig
af planen.

Sven Allan
Den

27.11.1985.

Jensens

kan eksproprieres,
n&r det
betydhing
for virkeligggrelsen

byplantegnestue,

Kgbenhavn

ApS

