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1.

LOKALPLÆNENS FORHOflJ TIL DEN ØVRIGE PLANLd~GNING.

Området er ikke medtaget i kommunensdispositi-

onspian.

Området er ikko medté.get i bygningsvedtægten.

Området er ikkr~ medtaget i kommunens § 15—rammer

at’ 24. februar 1977.

Området er beli~ende i l~ndzone.

Indtil der foreligger en godkendt kommuneplan, i

henhold til lov om kommuneplanlægningen, skal b—

kalplaner

a) godkendes af Niljømini~eren, såfremt

de ikke omfattes af godkendte § 15—ram—

m~r.

eller

b) være i overc.nsstemmelsemeci m~odkendte

§ 15—rammer.

I tillæg nr. i til kommunens§ ].5—rarnmo~’ er områ~-

det medtaget som område 7.9 med følgen~ tekst:

For område 7..9 (Baaring—Asperup) gælc~erføl-

gende rammer fo~ indholdet af loka1p1a~i~g-

ning~n:

En lokalplan, der træffer bestemmelseri’or

området skal sikre:

a. at områd.ets anvendelse fastlægges til

offentlige formål (placering af nye

sport spladser).

b. at bebyggels’esprocenten for området ikke

overstiger 40.

c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end

• 1+ etage og bygningshøjden ikke oversti-

ger 8,5 m over omgivende terræn.



Tillæget er godkendt al planstyrelsen den 7.
juni 1978;

Området ligger uden for det eksisterende god-

kendte kloakop~nd for Baaring/Asperup byer.

Tilladelser til udny~te1se al området påregnes

at ske i forbi~~d~lse med amtsrådets godkendelse

at’ § 2l—spildev~ndsplanen Tor hele Nørre Aaby Kom-

mune.

Området er i ovorersstemmelse med. kommunens øv-

rige sekt orp1•arilægra~ng.

2.



INDHOLDET AF LOKA]ILPLAJ~FEN.

Kommunalbestyrelsenønsker gennem lokalplanen at

sikre, at området udnyttes til offentlige formål.

Området tænkes anvendt til idrætsformål, eksempel-

vis fodboldban~, håndboldbaner o.lign., samt par-

keringsplads c~nødvendige bygninger med direkte

tilknytning ti]. idrætsudøvelser.

I~)KALFLÆNENSFETSVTRI~TINGER.

1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagel-

se og offentliggørelse al lokalplanen må e—

jendomme, der er omfattet al planen i f~L~.e

kommunenlanlcvons§ 31 kun udstiçkos, bebyg—

g~seller i ~ivcigt anvendes i over

se med ~1ane~~’ bestemr:eiser.

Den eksisterende 1ov1i~e anvendelse aL’ Cii

jendorn kan ~ortsætte som hidoi~. •:L~~nen

mcafører heller ik~e i sig selv krav om eL~ao—

lering al de anlæg med videre, der ~ir

holdt i planen.

Kommunalbestyrolsen kan meddele dis~on~sLion

til mii~•dre~æsentlige lempelser af ]•okaLp].a—

nens bestemmelscr under forudsæt:nin~ at’, at

de1~ikke ændrc~rden særlige karakter nf deb

område, der søges skabt (eller fastholdt) ved

I okalpianen.

Nere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af

en ny lokaiplan.

2.• Lokalplanforslaget indeholde.r i § 2 bestem-

melser om, at det af planen omfatbede område

overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf

fremgår bl.a. at’ lov om frigørelsesafgift

• (Finansministeriets bekendtgørelse nr.301 af

12. juni 197O om frigørelsesafgift) samt lov
nr. 328 at’ 18. juni 1969 om tilbudspligt.

3.



4.

NØRREAABY KONNTJNTE.

Lokalplan nr. 1 for et område ved Kærbyvej i As-

perup.

I henhold til ko’nmuneplanloven (lov nr. 287 al

~6. juni 1975) fastsættes herved følgende bestem-

melser for det i § 2 nævnte område.

§1. L0KALPLAi~ENSFORNÅL.-

Lokaiplanens formål er at ±‘orbehol’ie ar~aiet an—
~rendt til offentlige formål.

Der ønskes udført idr~tsanlæ~. såsom fodboidbaner,

hån.dhold.banero.li~rn., samt nødven.~.iRe~n.Jr1~er

med tilknytniTig t~I idrætsudøi.relsen, ~ae:’L~.ndeL’kIub~-

hUS og tilhørende ~arkerings~is’-lser.

~ 2. O~kDEoc zo~EsTÅT’Js:

Lokalplaiien af~rænsessom vist på ve5halted.e kort

og omfatter følgende ~atr.. nr.: del at’ ].2~ dol al

121 og del af 47a, ~spei’up by og sogn, ~i»~t alle

parceller, dor efter den 01.03.1973 ud~tykkês fra

de nævnte ejendomme.

Ned ko~runalbestyrelsensoffentlige bek:~ndtg.�~~ei.-

LC at’ den vedtagne lokalplan overføres det på kort-

bilageb med kraftig streglinie afgrænsede område.

fra landzone til •byzone.

§ 3. ONRÅDETSANVENDELSE.

Området må kun anvendes til offentlige formål, så-

som fodboldbaner, h~ndbo1dbaner o.lign., samt

klubhus og parkeringsplads.

Områdétvii kunnefinde anvendelse til opførelse

at’ en idrætshal, hvis placering vil blive fastlagt

i en supplerende lokalplan.



§4. UDSTYKNINGER. -

Inden for området må der kun finde udstykning sted

i forbindelse med matrikulær sammenlægning ai’ de i

§ 2 nævnte dei’~ al ejendomme.

§5. VEJ- og1TIFOPJIOLD.. -

5.1 Adg~i~~sfoihol~. - -

Vejadgang tiL området skal ske fra Kærhyvej.

5.2 Parkeringsforhold. -

De til id.rætsaniæggethørende parkerin~splad—

ser skal placeres inden for del; på vedh~ftede

kort viste område.

§ 6. LEDNINGSkNIÆ~.

Elledninger, herunder til vejbelysning, må

frem~’øres’somluftiedninger, men må alen~udføres

som jordkabler.

§ 7. BEBYGGELSENSOIVIFANG ~_PLACERÏNG.

7.1. Bebyggelsen må kun opføres inde~ifor det p~

‘vedhæftede kort viste område.

• Bebyggelsesprocentenfor området som helhed

må ikke overstige ~

7.2 Bebyggelse må ikke opføres med. mere end 1+

etage — max. 8,5 m over terræn.

7.3. Såfremt der opføres en idrætshal, vil dens

placering og højde blive fastlagt i en sup-

plerende lokalplan.

5.



6.

§ 8. BEEYGGELSENS YDRE FRENTR/EDEN.

8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted

med kommu~ialbestyrelsenstilladelse i hver

enkelt tilfælde.

3.2 Til udvendi1~e bygningssider samt tagflader må

ikke anvendes materiale, som efter kommunal—

best~’relsens skøn virker skær~mende.

§ 9. TJEEBYGGEDEAi?~ATÆR.

9.1 Ubebyggede ar..ealer skal ved beplantning, be—

fæstelse el.lign.. gives et orciendigr; ud~e—

ende, der kan ~dken~es at’ koumunaI~yre~.-

sen.

Beiysning al veje og anore ~.ær~se1~:eaier

samt ~vrige ~:b~byg~’~e arealer m~.~.m udføres

efter kommunalbestyrelsensnærm~i’e~n~ji:.-

ninger.

§ 10. DISFENSA.TI0I’TE~.FRA og ~DRINGER Ti IOKI~Ti?IANEN.

Nindre betydelige a~ndringeraf bestemme].se~’nei

nr~rværendelokalplan kan vedtages af koinmunai’ce—

abyrelsen, såfremt karakteren og hensigben, der

tilstræbes i lokalplan.en ikke ændres væsentligt.

Ændringer i lokalpianen kan ske efter kap. 7 i ldv

nr. 287 af 26. juni 1975, kommuneplanloven.



7.

§ 11. VEDTAGELSESPÅTEGNING.

Således vedtageb af Nørre Aaby kommunalbestyrelse

den 18. april 1978.

Pr. Larsen
bor~ie ster

I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages

foranstående loka]•rlan. ende]. igt.

Nørre Aaby kommunalbestyrelse, den 26. (~Ufll 1973

På kommunalbestyrelsens vegne

c—..- ~ ~ ~

Pr. Larsen
horgtne aber

LY ~T,

ÏM

A. Lauridsen
kommunaldirektør

A - .i.~a.L. ..L’.i ‘:‘:~ii

kornnunal’~~.reV~.ør

INDFØRT I DAGBOGEN

o.~1oa78 09910

RETTEN I MIDDELFART

I L P. ~)%\Y~~~1
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