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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 28.02 

Boligbebyggelse ved Assensvej 

I .henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 

fasts&tes herved f@lgende besternmelser for det i § 2 naevnte 

om&de. 

§ 1. Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til formal at fastlzegge en bebyggelsesplan 

for omrgdet samt ovrige be,stemmelser til grundlag for ad- 

ministration af bygge- og anlzegsarbejder. 

> 2. Lokalplanens omrade * 

Lokalplanen afgrznses som-vist pg vedhazftede kortbilag af 

1. 2. 1979 og omfatter dele af matr.nr. gd, og 5e af Skrillin- 

ge by, Kauslunde sogn, samt parceller, der efter den 1. 3. 

1976 udstykkes fra ejendommene. 

§ 3. Omrsdets anvendelse 

Omrgdet rn& med de i stk. 2 og 3 xevnte undtagelser kun 

benyttes til boligformal, og der ma pa hver ejendom kun 

opfprres eller indrettes en bolig. 

Bebyggelsen skal best% af kazdehuse, razkkehuse, gardhuse 

eller lignende. tzt, lav bebyggelse. 

2. 

Byradet kan tillade, at der pg ejendommen drives en s$dan 

virksomhed, som almindeligvis kan udf@res i beboelsesom- 

rader under forudszetning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den pagzeldende - 
e jendom, 



at virksomheden efter byrsdets sk@n drives ps en s%dan - 
m$de, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke 

forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og om- 

rgdets karakter af boligomride ikke brydes, 

at virksomheden ikke medf@rer ulempe for de omboende, - 
at virksomheden ikke medferer behov for parkering, der - 
ikke er plads til pz den pzgazldende ejendom. 

3. 

Der kan i omrgdet opf@res transformerstationer til kvarte- 

rets forsyning, r&r de ikke har mere end 30 mz bebygget 

area1 og ikke gives en hpljde af mere end 3 m over terraen, 

og r&r de udformes i overensstemmelse med den ovrige 

bebyggelse. 

S 4. Vej- og stiforhold 

1. 

Der udlaegges area1 til veje, stier og pladser i princippet 

som vist pz kortbilaget. 

Faardselsarealerne skal indrettes som stilleveje og opholds- 

og legegader efter intentionerne i f=rdselslovens § 40, og 

arealerne skal etableres efter detailprojekter godkendt af 

byrzdet. 

2. 

Til stamvejen rn% ikke were direkte adgang fra de tilgrzn- 

sende ejendomme. 

§ 5. Udstykninger 

Udstykningen af omridet skal ske i overensstemmelse med 

den ps kortbilaget viste udstykningsplan. 

§ 6. Bebyggelsens omfang, placering m. v. 

1. 

P$L hver ejendom rnz h@jst opfgres et bruttoetageareal p8 

160 m2. 
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2. 

Boligbebyggelsen skal opfores indenfor de ps kortbilaget 

viste byggefelter. 

Byggefelterne kan bebygges ud til skel mod veje, pladser, 

stier, friarealer og nabogrunde. 

3. 

Der rns ikke indrettes vinduer og d@re i bygningssider, der 

vender mod et naboskel og befinder sig naermere dette end 

2,5 m, ved tagetage dog 3,5 m. 

4. 

Bebyggelsen skal opfores med en etage. Pg de med “Xl’ 

markerede grunde kan dog tillades indrettet udnyttet tagetage. 

5. 

En-etages boligbebyggelse skal forsynes med 25’- 30’ sym- 

metriske sadeltage, og facadehojden rns ikke overstige 3,5 

m m$lt fra terraen til den linie, hvor ydervsg og tagflade 

modes (bortset fra gavltrekanter). 

Bygninger som indrettes med udnyttet tagetage skal forsy- 

nes med sk& tage med 25-30’ hzldning, og facadeh@jden 

ps bygningens lave og h@je side rng ikke overstige henholds- 

vis 3,5 m og 7,0 m. 

6. 

Beboelsesbygningerne skal opf@res af teglsten, og tagene 

dzkkes med tagsten af cement eller tegl. 

§ 7. Hegn, ubebyggede arealer 

1. 

Hegn mod de gr@nne omrzder syd og @st for bebyggelsen 

rns kun etableres som levende hegn. 

2. 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzestelse eller 

lignende gives et ordentligt udseende og vzere vel vedlige- 

holdt. 
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§ 8. Fazlles anlazg 

1. 

Varmeforsyning af omrzdet ma kun ske fra et fjernvarme- 

vazrk efter marmere godkendelse af Middelfart by&d. 

2. 

Der skal etableres et fzelles antenneanlzeg for bebyggelsen. 

Udendgrs antenner rn% ikke opsazttes pg eller ved de enkelte 

boliger. 

Antenneanlzgget skal etableres som betingelse for ibrug- 

tagen af bebyggelsen. 

§ 9. Grundejerforening 

1. 

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt 

for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens omrsde. 

2. 

Grundejerforeningen skal oprettes, n&r byr&det krazver det. 

3. 

Foreningen skal forests drift og vedligeholdelse af omrgdet, 

fsllesarealer og anlazg. 

$ 10. Ophazvelse af byplanvedtzegt 

Den under 21. 4. 1977 af miljoministeriet godkendte byplan- 

vedtaegt nr. 18 ophazves inden for lokalplanens omrsde. 

Szledes vedtaget af Middelfart byrzd, den 2. 7. 19 79 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester I J. Elsborg 

fg. stadsingenior 
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BILAG 

Lokalplanens indhold -- 

Lokalplanen omfatter et area1 p2 ca. 3 ha indenfor hvilket 

der kan bygges 45 boliger som tact, lav bebyggelse. 

Husene bliver for storstedelens vedkommende i en etage, 

enkelte steder gives der dog mulighed for at indrette ud- 

nyttet tagetage. 

P$ hver grund fastl=gges et byggefelt, som ikke i forste 

omgang bebygges fuldt ud. Herved bliver det senere .mu- 

ligt for grundejerne at udvide husene indenfor naermere 

fastsatte rammer, som sikrer at kvarterets bebyggelses- 

maassige helhedsvirkning bevares. 

I lokalplanen gives mulighed for, at der kan bygges i skel 

mod veje, pladser, stier og nabogrunde. Herved opnis dels 

en bedre udnyttelse af grundene, dels en mere lukket og 

intim karakter af veje og pladser. 

Fzerdselsarealerne udformes efter ideerne i fzerdselslov- 

ens 9 40, som g& ud p&, at veje og pladser kan indrettes 

til blandet fodgaznger-, cykel- og biltrafik, hvor hastig- 

hedsdzmpende foranstaltninger fir bilerne til at k@re lang- 

somt - pz de gsendes betingelser. 

Lokalplanens forhold til anden planl=gning 

Omrsdet var tidligere omfattet af byplanvedtaegt nr. 18, 

som gav mulighed for at bygge bsde tat, lav boligbebyggel- 

se (rzekkehuse, ggrdhuse o. lign. ) og %ben, lav boligbebyg- 

gelse (fritliggende parcelhuse). 

I lokalplanen er planerne konkretiseret ved fastlzeggelse af 

en bebyggelsesplan for arealet, og byplanvedtzegten er der- 

efter ophzevet indenfor lokalplanens omrgde. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med de midlertidige 

rammer for lokalplanlazgningen (9 15- rammerne), idet 

den f@lger byplanvedtazgtens bestemmelser om anvendelse 

og disponering af omrgdet og ikke giver mulighed for en 

hojere bebyggelsesprocent end 25. 

Det betyder, at byrgdet har kunnet vedtage lokalplanfor- 

slaget endeligt uden godkendelse fra andre myndigheder. 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrgdets endelige vedtagelse og offentligggrelse af 

lokalplanen rns ejendomme, der er omfattet af planen if@l- 

ge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller 

i ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

s&te som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig 

selv krav om etablering af de anlaeg med videre, der er 

indeholdt i planen. 

Byrsdet kan meddele dispensation til mindre vzesentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under foruds&- 

ning af, at det ikke aendrer den sazrlige karakter af det om- 

&de, der s@ges skabt ved lokalplanen. 

Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fplres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Den 16.7.1979 

Sven Allan Jensen, arkitekt m. a. a., K#benhavn 



ILLUSTRATIONSPLAN m% 1: 1000 

Arkitekt m. a. a. Per Sogaard Nielsen for Boligfonden Bikuben 




