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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.10 

6oligomrBde ved Chr. Dannings Vej 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22.7.1985) 
fastsattes herved felgende bestemmelser for det i § 2 wevnte 
omrade. 

8 1. Lokalplanens form& 

Lokalplanen har til formal at fastlagge reviderede rammer for 
omradets anvendelse og bebyggelse, og herunder Bbne mu- 
lighed for bade &bet-r, lav og tat, lav boligbebyggelse. 

5 2. Lokalplanens omriide og zonestatus 

1. 
Omradet afgrsenses som vist pa vedha?ftede kortbilag af 
22.3.1989 og omfatter matr. nr. 8 a0 af Rejle by, Strib- 
Rejleskov, samt parceller, der efter den 1.1 .I 989 udstykkes i 
omradet. 

z. 
Lokalplanomradet ligger i byzone. 

5 3. Omrhdets anvendelse 

b;mradet ma kun anvendes til boligformal i form af Bben, lav 
bybyggelse (fritliggende parcelhuse) eller tact, lav bebyggelse 
(txekkehuse, kaedehuse eller lignende). 
Der kan desuden opferes udhuse, carporte og bygninger til 
fselles formal. 

2. 
Byradet kan tillade at der pa ejendommene drives sadan vi&- 
somhed, som almindeligvis kan udferes i beboelsesomrader 
under forudsa?tning af 
avirksomheden drives af den, der bebor den pageldende 
ejendom, 
a virksomheden efter byradets sken drives pa en sadan made 
at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres 
og omradets karakter af boligomrade ikke brydes, 
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& virksomheden ikke medferer ulempe for de omboende, og 
a virksomheden ikke medferrer behov for parkering, der ikke er 
plads til pa ejendommen. 

3. 
Langs Ny Billeshavevej skal etabieres et IO m bredt beplant- 
ningsbaslte som vist pa kortbilaget. 

§ 4. Vej-, sti- og parkeringsforhold 

1. 
Vejadgang til omradet ma kun etableres fra Chr. Dannings Vej 
som vist pa kortbilaget. 
Det interne vejsystem skal anlaegges efter detajlprojekt god- 
kendt af byrAdet. 

2. 
Der skal etableres en stiforbindelse gennem omradet fra Chr. 
Dannings Vej til det ost for liggende areal (matr. nr. 4 k) i prin- 
tippet som vist pa kortbilaget. 

3. 
Langs Ny Billeshavevej og Chr. Dannings Vej palaegges byg- 
gelinie i henholdsvis 10 og 5 m’s afstand fra vejskel. 

4. 
Der skal udlzegges mindst to parkeringspladser pr. bolig i 
Aben, lav bebyggelse og mindst 11’2 pr. bolig i tact, lav bebyg- 
gelse. 

5 5. Udstykninger 

1. 
Udstykning af omr&det skal ske efter en af byradet godkendt 
udstykningsplan. 

2. 
Bruttogrundstorrelsen ma ikke were mindre end 400 m2 
for &at, lav bebyggelse og 700 m2 for aben, lav bebyggelse. 

8 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bebyggelsen skal opfores efter bebyggelsesplaner godkendt 
af byradet og omfattende arealer af en efter byradets skon 
passende ste rrelse. 
Safremt der ikke foretages udstykning i enkeltgrunde skal bo- 



ligtallet overholde samme begraznsninger som fremgar af be- 
stemmelserne i 5 5 stk. 2. 

2. 
Bebyggelsen skal opferes med en etage eller en etage med 
udnyttet tagetage, og den totale hajde ma ikke overstige 
8,5 m. 

3. 
Bebyggelsesprocenten mA ikke overstige 25. 

5 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 
Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, 
som efter byradets skorn virker skeemmende. 

2. 
Skiltning og reklamering mA ikke finde sted. 

3. 
Bebyggelsen skal tilsluttes et feelles antenneanlaeg, og der ma 
ikke anbringes udenders antenner pB de enkelte boliger. 

8 8. Grundejerforening 

1. 
Ved udstykning til ejerboliger skal der oprettes en grundejer- 
forening med medlemspligt for samtlige ejere af boliger i 
omradet. 

2. 
Foreningen skal forest& drift og vedligeholdelse af feelles- 
arealer og anlseg i omrAdet. 

5 9. Varmeforsyning 

Bebyggelsen ma ikke tages i brug far der er etableret varme- 
forsyning med naturgas efter byrddets naermere godkendelse. 

§ 10. Ophaevelse af byplanvedtaegt 

Den under 1.5.1973 af Boligministeriet godkendte byplan- 
vedtaegt nr. 8 med tillaeg nr. 1 godkendt 20.3.1974 ophwes 
inden for omr&det. 



I henhold til kommuneplanlovens 9 27 vedtages foranstaende 
lokalplan endeligt. 

Middelfart byr&d den 16. IO. 1989 

Steen Dahlstrerm 
borgmester I Ole Larsen 

stadsingeniorr 

Arkitekt Sven Allan Jensens tegnestue, Ksbenhavn 
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Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af at kommunen en- 
sker at udvide bebyggelsesmulighederne i omradet fra alene 
at omfatte parcelhusbebyggelse til ogsa at omfatte forskellige 
former for &et, lav bebyggelse. 

Der laegges op til at bebyggelsen skal disponeres som to kvar- 
terenheder med hver sin tilkarrsel fra Chr. Dannings Vej og ad- 
skilt af et grent ba?lte med en stiforbindelse. Denne skal even- 
tuelt senere fortsaettes med est til det planlagte erhvervsom- 
r&de pa matr. nr. 4 k. 
Billeshavevej syd for omradet er lukket for biltrafik undtagen 
buskersel og fungerer saledes som en gennemgaende stifor- 
bindelse. 

I lokalplanen indgar en ikke bindende ideskitse til en rsekke- 
husbebyggelse udformet som to enheder, hvor husene grup- 
perer sig omkring hver sit adgangs- og opholdsareal. 
I planen er vist en “moderne” hustype, hvor blokkene kan 
knaz kke 450. 
Det giver mulighed for en mere spsendende og varieret bebyg- 
gelse, end hvis man er bundet til de traditionelle firkantede 
blokke. 

Arealet har en sterrelse pa ca. 2,5 ha. d.v.s. at der med den 
fastsatte maksimale bebyggelsesprocent pa 25 kan opferes et 
etageareal pa 6250 m? Det maksimale boligtal er fastsat ud 
fra en minimal bruttogrundsterrelse pa 400 m2 for t2et, lav og 
700 m2 for Bben, lav bebyggelse. Det giver boligtal pa hen- 
holdsvis 62 og 36. 
Det mulige etageareal pr. bolig bliver henholdsvis 100 og 
170 m2. 

Lokalplanens forhold til anden planlaegning 

I kommuneplanen er omradet udlagt til boligformal. Bebyggel- 
sesprocenten ma hejst vaere 25, hejden max. 8,5 m og eta- 
geantallet hejst 2. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

En zldre byplanvedtaegt (nr.8 med tillaeg nr.l) er ophaevet in- 
denfor lokalplanomradet. 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggarrelse af lokal- 
planen ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge kommu- 
neplanlovens $j 31 kun anvendes i overensstemmelse med pla- 
nens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts&te som hidtil. 
Lokalplanen medferrer heller ikke i sig selv krav om etablering af 
de anlazg med videre, der er indeholdt i planen. 

Byradet kan i henhold til kommuneplanlovens 9 47 meddele dis- 
pensation til mindre wsentlige lempelser af lokalplanens be- 
stemmelser under forudsaetning af, at det ikke aendrer den 
saxlige karakter af det omrade, der snrges skabt ved lokalpla- 
nen. 
Mere vassentlige awdringer af lokalplanen kan kun gennem- 
fares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor- 
enelige med lokalplanen, fortraenges af planen. 
lfalge lokalplanen ophazves en raekke zldre deklarationsbe- 
stemmelser for omradet. 
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Skitse til boligbebyggelse ved Chr. Dannings Vej. 




