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NØRREAABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 38

Boligbebyggelse bagved Margaardvej 58 og 60.

I henhold til kommuneplanloven (bekendtgørelse nr. 918 af 22. de-
cember 1989) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte
område.

§ 1.

Lokalpianens formål

Lokalpianens formål er at overføre et område fra landzone til byzo-
ne for derved at give mulighed for opførelse af en åben boligbebyg-
gelse bestående af eenfamiliehuse på ejendommen og sikre, at bygge-
riet indpasses bedst muligt i bydelen, samt at danne grundlag for
administration af bygge- og anlægsarbejder i området.

§ 2.

Område og zonestatus

Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag, rettet 13.
maj 1991, og omfatter del af matr.nr. 16-b Nørre Aaby by, Nørre
Aaby, der efter juni 1990 udstykkes indenfor området i et grønt
område indhegnet/ikke indhegnet og 5 stk. eenfamiliehusgrunde. I
det indhegnede område tænkes holdt dyr, f.eks. som vildt, får eller
lignende. *)

Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den endeligt
vedtagne lokaiplan overføres det på vedhæftede kortbilag afgrænsede
område fra landzone til byzone.

Fodnote til § 2, 1. afsnit:

*) Ansøgning om dispensation i henhold til miljøreglementet for-
udsættes.
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§ 3.

Områdets anvendelse

1. Området må kun anvendes til boligfoprmål, og der må opføres
åben bebyggelse i form af eenfamiliehuse. Der kan desuden til-
lades opført garager, carporte og udhuse.

Bygninger til fælles formål, placeret i fællesarealet, forud-
sætter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

2. De på kortbilaget med signatur viste arealer udlægges til fri-
arealer for områdets beboere.

§ 4.

Vej- og stiforhold

1. Der udlægges areal til en 8,0 m bred privat
gaardvej ved pkt. A som vist på kortbilaget.

Der skal etableres sti indenfor det grønne
af 1,2 m.

fællesvej ved Nar-

anlæg i en bredde

2. Områdets interne trafiksystem mellem indkørsel (A) og vende-
plads skal etableres som en stillevej i henhold til færdselslo-
vens § 40.

3. Der skal etableres parkeringspladser på eenfamliehusgrundene
i området svarende til mindst 2 pladser pr. bolig.

§ 5.

Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden

1. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 25 for den
enkelte boligparcel.
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2. Boligbebyggelsen må højst opføres med 1 1/2 etage, max. højde
8,5 m til kip fra terræn (niveauplan). Bygningerne skal opfø-
res indenfor de på kortbilaget viste byggefelter, byggelovens
alm. bestemmelser med hensyn til afstand til skel samt højde-
grænseplanet skal dog respekteres.

3. Tagene skal være afvalmede tage eller sadeltage med 20_450
hældning, dog kan der tillades ensidige tagf lader.

4. Der må ikke bygges nærmere skel mod fællesveje end 2,5 m.
Herfra dog undtaget garager, carporte og udhuse.

5. Til udvendige bygningssider og tagf lader må ikke anvendes ma-
terialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmen-
de.

§ 6.

Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

1. Bebyggelsen må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages
i brug, før bebyggelsen er tilsluttet den kollektive varmefor-
syning i området.

§ 7.

Spor- og ledningsanlæg

1. El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som
luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. (Bortset
fra eksisterende ledninger).

§ 8.

Tilladelser fra andre myndigheder

1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændrin-
ger af eksisterende, lovlige forhold, før tilladelsen i stk.
2 og 3 er opnået.
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2. Ophævelse af landbrugspligten forudsætter tilladelse fra
landbrugsministeriet.

3. Detailvejprojekt for området, indeholdende bl.a. oversigtsare-
aler mod Margaardvej på 15 x 25 m langs kØrebanekant, skal
godkendes af kommunalbestyrelsen og politiet i Middelfart.

1. Således vedtaget af Nørre Aaby kommunalbestyrelse den 22. au-
gust 1990.

2. I henhold til § 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående
lokalplan endeligt.

NØRRE AABY KOMMUNALBESTYRELSE,den 22. maj 1991.

cx. «~
/ H. FWndersøe

kommt~,heingeniØr

3. Dato for kommunalbestyrelsens oiffentlige bekendtgørelse af
den endeligt vedtagne lokalplan.

Dato: 4. juni 1991

Næri’ærendelokalpian begæreslyst på det i § 2 anførtemalr.nr.

Middelfart, den 11.6.1991

INDFØRT i DSAG~flr,EN

12.O~91 004628
RETTEN i MIODELMRT
LY S T.

Hanne Hansen

§ 9.

Vedtagel sespåtegning

Torben Knudsen
borgmester

c~~9~O(it~t~)
/ H. F~jrndersøe

komm~*heingeni~r

Torben Knudsen
borgmester

landinspektør

oase.
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