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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.06 

Boligomr&de ved H.P. Priorsvej i Middelfart 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 

21. december 1982) fastssettes herved f@lgende 

bestemmelser for det i 5 2 naevnte omrzde. 

5 1. Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til form51 at fastlaegge rammer 
for opf@relse af en tact, lav boligbebyggelse p5 

grunden, og at sikre mulighed for etablering af 

en stiforbindelse gennem omradet. 

5 2. Lokalplanens omrdde 

Lokalplanen afgrznses som vist p5 vedhaftede kort- 

bilag af 6.1.1984 og omfatter matr.nr. 11 bk af 

Middelfart markjorder samt parceller, der efter 

den 1.2.1984 udstykkes fra ejendommen. 

5 3. OmrSdets anvendelse 

1. 
Omrddet rn5 kun anvendes til boligformS1, og der 

mb kun opf@res tact, lav boligbebyggelse i form 

af dobbelthuse med @St- og vestvendte facader. 

Der kan desuden tillades opf@rt udhuse, carporte 

og mindre bygninger til falles formbl. 

2. 

ByrAdet kan tillade, at der drives sddan virksom- 

hed, som almindeligvis udf@res i beboelsesomrSder 

under forudsztning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den pS- - 
gaeldende ejendom, 
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at virksomheden efter byrddets sk#n drives pb en - 
s&dan made, at ejendommens karakter af beboelses- 

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning 

eller lignende), og omradets karakter af bolig- 

omrdde ikke brydes, 

at virksomheden ikke medfgrer ulempe for de om- - 
boende, 
at virksomheden ikke medfgrer behov for parkering, - 
der ikke er plads til pZi ejendommen. 

3. 

Arealer, som ikke anvendes til bebyggelse, parke- 

ring, adgangsarealer, haver eller lignende, skal 

udlzgges til faelles friarealer for omr&dets beboere. 

S 4. Vej- og stiforhold 

1. 

BiltilkqWsel til omrddet mb kun etableres fra 

H.P. Priorsvej. 

2. 
Der skal sikres passagemulighed for gdende og 

cyklende trafik gennem omrddets nordlige de1 fra 

Ny Mallevej i (bst til Frederiksgade i vest.*) 

3. 

Detailprojekter til omradets parkerings- og sti- 
anlaeg skal godkendes af byrbdet. 

5 5. Bebyggelsens omfang, placering og ydre 

fremtrzden 

1. 

Bebyggelsesprocenten i omrddet mb ikke overstige 
25. 

*I Forbindelsen til Frederiksgade forudsaettes etab- 
leret over den sydlige de1 af den tilgransende 
ejendom matr.nr. 31ac. - 
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2. 
Bebyggelsen mb kun opf@res med en etage eller Bn 

etage med udnyttet tagetage, og bygningernes h#j- 

de mb ikke overstige 8,5 m over terran (niveau- 

plan). 

3. 

Boligbebyggelsen skal opfares inden for det pa 
kortbilaget viste byggefelt. 

4. 
Til udvendige bygningssider og tagflader mb ikke 

anvendes materialer, som efter byrddets sk@n vir- 

ker skzmmende. 

5. 

Bebyggelsen skal tilsluttes faelles antenneanlag, 

og der mb ikke anbringes udendgrs antenner pb de 
enkelte boliger. 

5 6. Forudsztninger for ibrugtagen af bebyggelsen 

Bebyggelsen mb ikke tages i brug, far der er etab- 
leret varmeforsyning efter byradets naermere anvis- 
ning, og det skal sikres, at det indendg)rs st@j- 

niveau ikke overstiger 30 dB(A). 

§ 7. Ejerforening 

Der skal oprettes en ejerforening med medlemspligt 
for samtlige boligejere i omrbdet. 

2. 

Foreningen skal forest3 drift og vedligeholdelse 

af omrsdets falles arealer og anlaeg. 

3. 
Foreningens vedtagter skal godkendes af byrbdet. 
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I henhold til kommuneplanlovens § 27 vedtages 

foranstaende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrbd, den 2.7.1984 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. SGrensen 

stadsingeniar 

Sven Allan Jensens byplantegnestue Kbn. ApS 

17.8.1984 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af et @nske 

om opf@relse af otte boliger pb ejendommen. 

Det er tanken, at udforme bebyggelsen som fire 

dobbelthuse, hvis facader vender mod vest af hen- 

syn til st@jpZvirkningerne fra jernbanen. 

Der fastlagges et byggefelt for boligbebyggelsen, 

som er sb rummeligt at der er visse rokeringsmulig- 

heder m.h.t. placering af husene og disponering af 

friarealerne. 

Beboelsesbygningerne kan opf#res med En etage 

eller En etage med udnyttet tagetage. 

Trafikforhold 

Omrddets vejbetjening skal ske fra H.P. Priorsvej. 

Der mb ikke vaere biltilkgrsel fra Ny Mg)llevej, men 

der sikres fardselsret for stitrafik fra Ny M#lle- 

vej til H.P. Priorsvej - specielt af hensyn til 
bgrnenes faerdsel til og fra @stre skole. 

Det er tanken, at der desuden skal sikres mulighed 

for at rette skoleforbindelsen ud ved etablering 
af en direkte sti til Frederiksgade. (Herfra'er 

allerede anlagt en sti langs banen til Viaduktvej.) 

Lokalplanens interne vej- og stiarealer skal udfor- 
mes, sb de kan indgd i den navnte stiforbindelse og 
udhuse og andre faelles anlaeg skal placeres, sb de 
ikke er til hinder for stitrafikken eller for, at 

stien eventuelt overtages som offentlig sti. 

Forhold til Q 15-rammer 

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne for 

lokalplanlzgningen, d.v.s. at den kan vedtages af 
byrddet uden godkendelse fra andre myndigheder. 




