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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.03 

Boligbebyggelse ved Sender All6 i Strib 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 

26. juni 1975) fastsaettes f@lgende bestemmelser 
for det i § 2 nsvnte omrade. 

§ 1. Lokalplanens formal 

Lokalplanen har til formal at give mulighed for 
opfgrelse af en tat, lav boligbebyggelse pa ejen- 
dommen, sikre at byggeriet indpasses bedst muligt 
i bydelen, og at danne grundlag for administration 

af bygge- og anlagsarbejder i omradet. 

5 2. Lokalplanens omr&de 

Lokalplanen afgraenses som vist pa vedhaftede kort- 
bilag af 23.1.1982 og omfatter matr.nr. 1 abz 

og 
lhd af Strib FaergegArd og parceller, der efter 

den 1.1.1982 udstykkes inden for omradet. 

§ 3. Omradets anvendelse 

1. 
Omrddet ma kun anvendes til boligformal, og der 

ma opf@res tact, lav bebyggelse i form af rmkkehuse, 
kaedehuse eller lignende. 

Der kan desuden tillades opf@rt udhuse samt mindre 

bygninger til faelles form31. 

2. 
De p8 kortbilaget med priksignatur viste arealer 
udlaegges til faelles friarealer for omradets bebo- 

ere. 
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5 4. Vej- og stiforhold 

1. 

Biltilk@rsel til omr&det skal etableres fra S#nder 

All& ved pkt. A og B, og der skal anlaegges en par- 

keringsplads ved hver indkfirsel som vist pb kort- 

bilaget. 

2. 
Omradets interne trafiksystem mellem de to ind- 
k@rsler skal etableres som en opholds- og lege- 
gade i henhold til fsrdselslovens § 40. 
Detailprojekt for omradet skal godkendes af byrad- 

et og politiet i Middelfart. 

3. 
Der skal etableres parkeringspladser i omrddet, 

svarende til mindst 13 plads pr. bolig. 

5 5. Bebyggelsens omfang, placering oq ydre frem- 

traeden 

1. 

Bebyggelsesprocenten i omradet ma ikke overstige 

25. 

2. 

Boligbebyggelsen mb h@jst opf@res med 6n etage 

med udnyttet tagetage, og bygningerne skal opfgres 

inden for de pa kortbilaget i princippet viste 

byggefelter. 

Tagene skal vmre symmetriske sadeltage med 25-45O 

haeldning, og rygningshgjden md ikke vaere mere end 

7,5 m over terraen (niveauplan). 

4. 
Der ma ikke bygges naermere skel mod SBnder All6 
end 2,5 m. 

5. 
Til udvendige bygningssider og tagflader ma ikke 

anvendes materialer, som efter byrddets sk@n vir- 

ker skaemmende. 
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Q 6. Forudszetninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 

Bebyggelsen mb ikke uden byradets tilladelse tages 
i brug, f@r bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt 

varmeforsyningsanlzg efter byradets narmere anvis- 

ning, og f@r der er etableret faelles antenneanlsg. 

I henhold til 527 i lov om kommuneplanlsgning 
vedtages foranstaende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrad, den 5.7.1982 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. S@rensen 

stadsingenigr 
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Bebyggelsesplan udarbejdet af Tegnestuen, St. Gr&br@drestr& 3, 5000 Odense C. 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Omradet 

Bebyggelsen 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at 
"Boligselskabet af 1945", Strib, har planer om 

at opf@re en tmt, lav bebyggelse med 19 huse pa 
et area1 ved Sgnder AllQ i Strib. 

Arealet er pb 5.623 m2, og det best&r af matr.nr. 

I aba (3.228 m2), som ejes af Kiddelfart kommune 

w 1 hd (2.395 m2), som ejes af fa. F.C. Schultz 

og Co A/S. 
PA den sidstnmvnte ejendom ligger en aeldre vaerk- 
stedsbygning, som forudsmttes nedrevet. 

Det er tanken at opfdre bebyggelsen i to etaper, 

&ledes at der f8rst bygges 11 huse pd matr.nr. 

I 
ab= og siden 8 huse pb matr.nr. I 

hd . 

I3 af husene taenkes indrettet med gn etage og 6 

med en etage plus udnyttet tagetage. Alle huse 

far i f@lge projektet sadeltage med h@j rejsning. 
,Byggematerialerne bliver formentlig teglsten'i 

ydermurene og r@de eller brune tagsten pb tagene. 

Adgangsforhold Husene placeres langs et gennemgaende adgangs- 

areal, som indrettes som opholds- og legegade. 

Det betyder, at arealet f@rst og fremmest er 

beregnet til udeophold for bdrn og voksne, men 
det skal ogsa vare muligt at k@re i bil frem til 
boligerne med varer o.lign. Parkering af beboernes 
biler og gwteparkering,skal i Gvrigt finde sted pd 

to parkeringspladser ved indk#rslerne til omradet. 

Bebyggehe i een etage og een etage med udnyttet tagetage. (Havefacader). 



Lokalplanens forhold til anden planlmgning 

OmrAdet er dispositionsplanen for Middelfart kom- 

mune (1971) udlagt til boligformA1. 

If@lge de midlertidige rammer for lokalplanlagnin- 

gen (S 15-rammerne) kan omradet anvendes til bo- 

ligbebyggelse med 6n etage eller En etage med ud- 

nyttet tagetage, og der kan bygges op til en bebyg- 
gelsesprocent pa 25. 

Lokalplanforslaget overholdes disse rammebestem- 

melser, d.v.s. at byrAdet har kunnet vedtage lo- 

kalplanen uden godkendelse fra andre myndigheder. 

Lokalplanen er endvidere i overensstemmelse med 

de godkendte spildevandsplaner. 

LOKALPLANENS OMRsdDE 

Matrikelkort, mbl 1:4000 



Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrddets endelige vedtagelse og offentlig- 

g(brelse af lokalplanen ma ejendomme, der er omfat- 

tet af planen ifdlge kommuneplanlovens Q 31 kun 

udstykkes, bebygges eller i g)vrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsmtte som hidtil. Lokalplanen medf@rer 

heller ikke i sig selv krav om etablering af de 

anlag med videre, der er indeholdt i planen. 

Byradet kan meddele dispensation til mindre vzsent- 
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsatning af, at det ikke aendrer den ssrlige 

karakter af det omrhde, der s#ges skabt ved lokal- 

planen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 

gennemferes ved tilvejebringelse af en ny lokal- 

plan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservi- 
tutter, der er uforenelige med lokalplanen, for- 

traenges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, nar 

det vi1 vzre af vaesentlig betydning for virkelig- 

g@relsen af planen, jfr. ovenfor. 

Den 12.7.1982 

Sven Allan Jensens byplantegnestue, Kebenhavn ApS 




