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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen omfatter et omrade pa ca. 3,8 ha syd for Ny Billeshave- 
vej. Omr&det er i en byplanvedtaegt fra 1973 udlagt til erhverv, men er 
ikke blevet bebygget. ByrAdet ensker nu, at omradet i stedet skal an- 
vendes til boliger. 

Form&let med lokalplanen er at fastlsegge rammer, der giver mulighed 
for bade traditionelle enfamiliehuse og Get-lav boligbebyggelse inden 
for omradet. 

OMRADET I DAG 

Omradet ligger i Stribs estlige udkant og graenser mod nord og vest 
op til boligomr&der. Mod est ligger et sportsanleeg og mod syd Gbne 
marker. 

I den nordlige del af omr&det ligger en enkelt ejendom. Ved ejendom- 
men er der flere store tracer, og i skellet mod spottsankegget er der et 
levende hegn. Resten af omradet ligger som bar mark. Terrsenet er 
forholdsvis fladt. 

Omradet ligger i byzone. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

I lokalplanen fastlsegges, at omr&det skal anvendes til boligbebyggel- 
se i l-1 1/z etager. Boligeme kan were fritliggende parcelhuse eller 
raekkehuse, keedehuse og lignende. lnden for omradet kan der des- 
uden opferes et faelleshus. 

Bebyggelsesprocenten ma harjst vaere 25. Det betyder, at der bliver 
mulighed for at opfarre 30 - 60 boliger i omradet afhsengig af boliger- 
nes type og stsrrelse. Ved aben-lav bebyggelse skal grundene vaxe 
mindst 700 m2, ved tact-lav bebyggelse mindst 250 m2pr. bolig. Lokal- 
planen IBgger sig ikke fast pa en endelig udstykningsplan, da det er 
hensigten at give mulighed for forskellige boligformer afhaengig af det 
aktuelle behov. 

Bebyggelsen far vejadgang fra Ny Billeshavevej. Lokalplanen fastlaeg- 
ger, hvor adgangsvej og stier i princippet skal ligge. Blandt andet skal 
der were en stiforbindelse til Billeshavevej. Den endelige placering 
kan blive lidt anderledes, og der kan ogsa anlaegges flere veje og sti- 
et-, hvis der bliver behov for det. Boligvejene forudsaettes anlagt som 
stilleveje eller lege- og opholdsareal. 



Lokalplanen giver mulighed 
for forskellige boligformer 
afhawgig af det ak-tuelle 
behov. Illustrationerne viser 
to eksempler pd, hvordan 
en ny bebyggelse kan ud- 
formes inden for lokalpla- 
nens rammer. 

iben-lav 

raei-lav 



Ved Wet-lav bebyggelse skal der anlsegges et faelles opholdsareal pi 
mindst 10% af omradets areal. 

Mod Ny Billeshavevej ma de nsermeste 10 meter af grundene ikke 
indrettes som opholdsarealer pa grund af stoj fra trafikken, jf. afsnittet 
om starj side 5. Det betyder, at arealet ikke ma udnyttes til terrasse, 
legeplads eller lignende, men det ma geme beplantes som en del af 
haven. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

Lokalplanomradet svarer til rammeomrade E40 i Kommuneplan 1993- 
2002. I fralge rammebestemmelserne skal omr6det anvendes til vserk- 
steds-, lager- og handelsvirksomhed samt offentlige formal. Der kan 
bygges i 1 - 2 etager og med en herjde pa max. 10 meter. Bebyggel- 
sesprocenten ma harjst vsere 40 for omradet som helhed. 

For at give mulighed for den enskede anvendelse til boligformhl er der 
udarbejdet et tillseg nr. 14 til Kommuneplan 1993-2002. I tillaegget aen- 
dres omradet fra erhvervsomrade til boligomrade. Omradet laegges 
sammen med det tilgraensende rammeomrade 844, der skal anven- 
des til boligomrade med kollektive anlaeg, offentlige form&l og i be- 
grsenset omfang mindre, ikke generende erhvervsvirksomheder. Der 
kan bygges i 1 - 1 1/Z etager og med en hnrjde pa max. 10 meter. Be- 
byggelsesprocenten ma hrajst vaere 30 for omradet som helhed. Til- 
laegget fremlaegges sammen med lokalplanen. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL HIDTIDIG BYPLANVEDTEGT 

Lokalplanomr&det er omfattet af partiel byplanvedtaegt nr. 8 fra 1973, 
der udlsegger omradet til industri-, lager- og vaerkstedsvirksomhed. 

Med.den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophseves byplanved- 
taegt nr. 8 inden for lokalplanens omrade. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLIEGNING 

Kystbeskyttelse 
Lokalplanomradet ligger inden for den kystnawe zone, som er omfattet 
af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 

Hvis ny bebyggelse og anleeg vil pavirke kysten visuelt, skal der garres 
rede for pavirkningen, og hvis bebyggelsen afviger vsesentligt i herjde 
og omfang fra den eksisterende bebyggelse i omradet, skal der gives 
en begrundelse her-for. 

Det er byradets skarn, at en ny bebyggelse ikke vil pavirke kysten visu- 
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elt, da der i forvejen ligger boligomrader mellem lokalplanomradet og 
kysten, og da det nye byggeri i hPrjde og omfang ikke vil adskille sig 
fra det eksisterende. 

Trafik 
Omradet far vejadgang fra Ny Billeshavevej, der er en trafikvej. Det 
skarnnes, at den ekstra trafik i forbindelse med det nye boligomrade 
ikke vil give trafikale problemer i omradet. 

Varmeforsyning 
I farlge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomr&det forsy- 
nes med naturgas. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny 
bebyggelse ikke ma tages i brug, farr der er etableret varmeforsyning 
med naturgas. 

Forurening 
Middelfart Kommune er ikke bekendt med at, der findes forurenet jord 
i omradet. 

St0j 
Det beregnede strajniveau fra biltrafikken pa Ny Billeshavevej ligger pa 
58 dB(A) i 10 meters afstand fra vejmidten. 

Lokalplanens bestemmelser betyder, at ny bebyggelse skal opfprres 
mindst 18 meter fra vejmidten. Stnrjniveauet ved boligeme vil dermed 
ligge under de 55 dB(A), som er Miljarministeriets vejledende grsense- 
vserdi for trafikstnrj i boligomrader. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Lokalplanen kraever ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myn- 
digheder. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 32.16 

BoligomrAde ved Ny Billeshavevej i Strib 

I henhold til planloven (jvf. lovbekendtgerelse nr. 746 af 16.8.1994) 
fastsasttes herved felgende bestemmelser for det i § 2 nevnte omrade 

Q 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanens formal er: 

l at fastlsegge den fremtidige anvendelse til boligformal, 

l at skabe mulighed for, at der kan opferes bade traditionelle enfami- 
liehuse og tact-lav boligbebyggelse inden for IokalplanomrAdet, 

l at sikre, at en del af arealet ved tset-lav bebyggelse anvendes til 
faelles friarealer for omradets beboere. 

5 2. Lokalplanens omrhde 

Lokalplanen afgrsenses som vist pa kortbilag af 22.11.1996 og om- 
fatter matr. nr. 28b, 28d og 28’, Rarjle by, Strib-Rejleskov og del af 4k, 
Rejle by, Vejlby samt alle parceller, der efter den 17.9.1996 udstykkes 
inden for omradet. 

Q 3. Omriidets anvendelse 

1. 
Omradet ma kun anvendes til boligformal i form af aben-lav bebyggel- 
se (fritliggende parcelhuse) eller tset-lav bebyggelse (raekkehuse, kae- 
dehuse eller lignende). 
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2. 
Byradet kan tillade, at der pa den enkelte ejendom drives en sadan virk- 
somhed, som almindeligvis kan udfrares i boligomrader under forudsazt- 
ning af at: 
l virksomheden drives af den, der bebor den pag&dende ejendom, 
l virksomheden efter byradets skarn drives pa en sadan made, at ejen- 

dommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og omra- 
dets karakter af boligomrade ikke brydes, 

l virksomheden ikke giver anledning til et stejniveau, der overstiger 
grsensevaerdierne i Miljarministeriets til enhver tid gaeldende vejled- 
ning om ekstern starj fra virksomheder, og 

l virksomheden ikke medferer behov for parkering, der ikke er plads til 
pa ejendommen. 

3. 
lnden for omradet kan der opfrares et fselleshus for omradets beboere. 

Q 4. Udstykning 

Grunde ma ikke udstykkes med en strarrelse, der er mindre end 700 m2 
for Bben-lav bebyggelse og 250 m2 pr. bolig for tset-lav bebyggelse. 
Udstykning til tact-lav bebyggelse ma kun ske pa grundlag af en udstyk- 
ningsplan, som skal godkendes af byradet. 

§ 5. Veje og parkering 

1. 
Der udlaegges areal til nye veje og stier med en beliggenhed i princippet 
som vist pa kortbilaget. 

Vejene udlsegges i en bredde af min. 8 meter. 
Stierne udlsegges i en bredde af min. 3 meter. 

2. 
Vejene forudsasttes anlagt som stilleveje eller lege- og opholdsarealer 
efter de retningslinier, der er gseldende i medfer af fserdselslovens 5 40. 

3. 
Ved &ben-lav boligbebyggelse skal der pa den enkelte grund reserveres 
parkeringsareal svarende til 2 biler pr. bolig. 

4. 
Ved Wet-lav boligbebyggelse skal der anlsegges parkeringsarealer sva- 
rende til 1 I/* bil pr. bolig. Der kan anlagges 1 parkeringsplads ved hver 
bolig. Resten af pladseme skal samles pa mindre, fselles parkeringsare- 
aler spredt i bebyggelsen. 



Q 6. Tekniske anlaeg 

1. 
Alle forsyningsledninger skal fremfrares under terraan. 

2. 
Der ma ikke ved den enkelte bolig opsaettes synlige udendarrs anten- 
ner, paraboler eller lignende. 

3. 
lnden for omradet kan der etableres tekniske anlEg, der betjener om- 
radets beboere f.eks. transformerstation, fsellesantenne eller lignende. 

Q 7. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 25 for den enkelte grund 
ved aben-lav bebyggelse. 
For omrader med tact-lav bebyggelse ma bebyggelsesprocenten ikke 
overstige 25. 

2. 
Bebyggelsen ma ikke opferres med mere end 1 etage med udnyttet 
tagetage, og intet punkt af en bygnings ydervzeg eller tagflade m& gi- 
ves en harjde, der overstiger 8,5 meter over terrsen malt efter regleme 
i bygningreglementet. 

5 8. Ubebyggede arealer 

1. 
Ved Met-lav boligbebyggelse skal der anlsegges fselles udendarrs op- 
holdsarealer for bebyggelsen svarende til mindst 10% af det samlede 
grundareal. 

2. 
Pa grundene, der starder op til Ny Billeshavevej, ma der ikke indrettes 
opholdsareal naxmere vejen end 10 m. 

3. 
Alle hegn i skel mod fsellesarealer, veje og stier skal veer-e levende 
hegn. Hegnene skal klippes og vedligeholdes pa begge sider af den 
pagasldende grundejer. 



Q 9. Forudsaetning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

1. 
Samtlige nye boliger i omradet skal tilsluttes naturgas. Ny boligbebyg- 
gelse ma ikke tages i brug, farr tilslutning har fundet sted. 

5 10. Ophaevelse af byplanvedtaegt 

Den af Boligministeriet godkendte byplanvedtaegt nr. 8 af 1.51973 
ophaeves inden for lokalplanens omrade. 

Q 11. Lokalplanens retsvirkninger 

1. 
Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggerrelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i farlge planlovens § 18 
kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

2. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts&te som hidtil. Lokal- 
planen medfarrer ikke i sig selv krav om etablering af de anleeg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

3. 
Byradet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med princippeme i planen. Mere 
vaesentlige sendringer kan kun gennemferes ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan. 

Vedtagelsesp&egning 
Endeligt vedtaget af Middelfart By&d den 2. juni 1997. 

Steen Dahlstrem 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direktlar 

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort den 25. juni 1997. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 32.16 
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Boligomrdde ved Ny Billeshavevej 
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Kortbilag, mAl 1:2.000 22.11.1996 



Middelfart Kommune 

TILL/EG NR 14 TIL KOMMUNEPLAN 1993-2002 

Boligomrfide syd for Ny Billeshavevej i Strib 

Det pa kortet viste omrade over-fart-es fra rammeomrade E40 til det til- 
graensende rammeomrade B44 med ferlgende rammer for lokalplan- 
Iasgningen: 

1. Omradet skal anvendes til boligomrade med kollektive ankeg, of- 
fentlige formal og i begrsenset omfang mindre, ikke generende er- 
hvervsvirksomheder. 

2. Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 30 for omradet som hel- 
hed. 

3. Bygningeme kan opferes i 1 - 1 1/2 etage, og hnrjden ma ikke over- 
stige IO meter. 

Endeligt vedtaget af Middelfart Byrad den 2. juni 1997. 

Steen Dahlstrom 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direkter 


