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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.17 
Boligbebyggelse ved Vestergade og Tjaerepletten i Strib. 

I henhold til planloven (lovbekendtgsrelse nr. 746 af 16. 8. 1994) 
fastsaettes herved folgende bestemmelser for det i 5 2 nwnte 
omrade. 

Q 1. Lokalplanens form61 

Lokalplanen har til formal at revidere den hidtil gaeldende plan som 
folge af aendrede byggeonsker, 
at give mulighed for at opfore Et, lav boligbebyggelse, evt. med 
indpasning af specielle boligformer, 
at sikre at byggeriet indpasses bedst muligt i bydelen og 
at danne grundlag for administration af bygge- og anlaegsarbejder i 
omradet. 

0 2. Omrsde og zoneforhold 

2.1. 
Lokalplanen afgwnses som vist pa kortbilaget side 4 af 11.3.1997 
og omfatter matr.nr. ldf, 1 hq,l avg og 1 avh af Strib Faergegard og 
parceller, der efter den 1.2.1997 udstykkes i omradet. 

2.2 
Omradet ligger i byzone. 

Q 3. OmrAdernes anvendelse 

3.1. 
Omradet ma kun anvendes til boligformal, og der ma kun opfores 
tact, lav boligbebyggelse i form af raekkehuse, kaedehuse eller lig- 
nende. 
Der kan endvidere indrettes sasrlige boligformer sa som aeldre- 
boliger med dertil knyttede dagaktiviteter og opfores udhuse og 
bygninger til feelles formal. 
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3.2. 
De pa kortbilaget med priksignatur viste arealer udlaegges til faelles fria- 
realer for omradets beboere. 

Q 4. Vej- og stiforhold 

4.1. 
Biltilkorsel til omradet ma kun etableres fra Vestergade og 
Tjaerepletten. 

4.2. 
Der udlaegges areal til stier med beliggenhed i princippet som vist pa 
kortbilaget. 
Der skal vaere adgang til stisystemet for beboerne i den tilgraensende 
bebyggelse ved Sander All& 

4.3. 
Der skal etableres parkeringspladser mindst svarende til I,5 bilplads 
pr bolig. 

Q 5. Bebyggelsens omfang og placering 

5.1. 
Bebyggelsesprocenten regnet for den enkelte ejendom ma ikke over- 
stige 25. 

5.2. 
Ny bebyggelse skal opfores inden for de pa kortbilaget viste bygge- 
felter efter bebyggelsesplaner godkendt af byradet. 

5.3. 
Boligbebyggelsen i byggefelterne ma hojst opfores med 2 etager. 

5.4. 
Boligbebyggelsens tage skal vaere sadeltage med 25 - 45 graders 
haeldning og dazkket med rode eller brune tagsten. 

5.5. 
Rygningshojden ma hojst vaere 8,5 m over terraen (niveauplan). 

5.6. 
Bebyggelsen i det ostlige byggefelt skal med hensyn til dimensioner 
og materiale harmonere med den eksisterende bebyggelse i lokalpla- 
nomradet og langs Vestergade. 
Facaderne mod Vestergade skal opfores i 2,5 til5,O m’s afstand fra 
vejskel. 



5.7. 
Boligbebyggelses facader mod Vestergade skal i nederste etage 
fremtraade i mursten eller i pudsetlvandskuret murvaerk. 
Til udvendige bygningssider og tagflader ma ikke anvendes materialer, 
som efter byradets skon virker skaemmende. 

§ 6. Forudsaetninger for ibrugtagen af ny bebeyggelse 

6.1. 
Bebyggelsen ma ikke uden byradets tilladelse tages i brug for der er 
etableret varmeforsyning med naturgas, og for der er etableret faelles 
antenneanlq. 

6.2. 
Bebyggelsen ma ikke tages i brug, for det er sikret, at de vejledende 
graensevaerdier for stojbelastning fra virksomheden ved Tjaerepletten 
er overholdt. 

Q 7. Ophaevelse af lokalplan 

Lokalplan nr. 32.06 Boligbebyggelse ved Vestergade og 
Tjaerepletten i Strib vedtaget 18.4.1988 opheeves. 

Q 8. Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen 
ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge planlo-vens 5 18 kun 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaette som hidtil. 
Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om etablering af de 
an&g med videre, der er indeholdt i planen. 
Byradet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser af 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lo- 
kalplanens hovedprincipper. Mere vaesentlige aendringer af lokalpla- 
nen kan kun gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor- 
enelige med lokalplanen, fortraenges af planen. 

I henhold til Planlovens 5 27 vedtages foranstaende lokalplan endeligt 

Middelfart by&d, den 4.8.1997 

Steen Dahlstrom 
borgmester / Ole Larsen 

teknisk direktar 

Vedtagelsen er bekendtgjort den 6.8.1997. 



LOKALPLAN NR. 32.17 

Boligbebyggelse ved Vestergade og Tjaerepletten 

Kortbilag, m&l 1:2000 Dato 11.3.1997 

/ li&fB Byggefelt IIIIIIII Stiareal 

Matri kel kort, M&I 1:2000 



Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen omfatter arealet pa hjornet af Tjaerepletten og Vestergade 
med den markante hovedbygning (tidligere badehotel og hushold- 
ningsskole) og den tilhorende store gamle have, ialt ca. 11.500 m2. 

I lokalplanen laegges op til at hovedbygningen bevares tillige med 
den del af haven, som ligger foran sydfacaden. 
Den nye bebyggelse opfores som to enheder pa hver sin side af ha- 
ven, og de far vejadgang fra henholdsvis Vestergade og 
Tjaerepletten. 
Lokalplanen fastlaegger to byggefelter, som kan indeholde en ret- 
ningsgivende bebyggelsesplan og samtidig er sa rummelige, at der 
kan ske visse justeringer, uden at man skal revidere lokalplanlaegnin- 
gen. 
For den eksisterende bebyggelse gazlder, at den eksisterende an- 
vendelse kan fottsaatte, ligesom bygningerne kan aendres til en anden 
boligform. 

Retningsgivende bebyggelsesplan, m&l 1 :lOOCl 
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Lokalplanen Abner ogsa mulighed for, at der i hovedbygningen eller 
andet steds i omradet kan indrettes aeldreboliger el. lign. med dertil 
horende dagaktiviteter. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

Lokalplanomradet ligger i kommuneplanens rammeomrade B 40, som 
er udlagt til boligomrade med kollektive an&g, off entlige formal og i 
begraenset omfang mindre ikke generende erhvervsvirksomheder. 
Der ma bygges med 1 - 2 etager, i op til 10 m’s hojde og med en 
bebyggelsesprocent pa max. 30 for omradet som helhed. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med lokalplanrammerne. 

Lokalplans forhold til kystomr&decirkuIaeret 

Lokalplanomradet ligger inden for kystnserhedszonen. Da den fremti- 
dige bebyggelse tilpasses de omliggende lave boligomrader og ikke 
afviger fra disse i hojde, mener byradet ikke, at der bliver tale om 
vaesentlige visuelle pavirkninger af omgivelserne. 

Stnrjforhold 

Sydvest for lokalplanomradet ligger en mindre maskinfabrik. Virksom- 
heden har ligget i omradet i mange ar og ikke givet anledning til 
stojproblemer i forhold til naboerne. 
Lokalplanen sikrer en afstand pa ca .20 m til de naermeste boliger, 
som ligger oven for en ca. 8 m hojskraent. 
Byradet skonner derfor, at de vejledende greensevaerdier for 
stojbelastning fra virksomheder kan overholdes. Hvis der fremover 
skulle opsta problemer, vil byradet palaegge virksomheden at serge 
for de nodvendige stojdaempende foranstaltninger i henhold til 
miljobeskyttelsesloven. 

Forurening 

Byradet er ikke bekendt med, at der findes forurenet jord pa grunden. 


