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Middelfart kommune 

Lokalplan nr. 30.04 

BoligomrWe ved Strandvejen og Skovsvinget 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22.7.1985) 
fastszettes herved folgende bestemmelser for det i § 2 naevnte 
omrade. 

8 1 Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til formal at over-fore omradet fra landzone til 
byzone og fastlaegge bestemmelser for administration af frem- 
tidige bygge- og anlaegsarbejder. 

8 2 Lokalplanens omrBde og zonestatus 

1. 
Lokalplanen afgrasnses som vist pA vedhaeftede kortbilag af 
153.1990 og omfatter matr. nr. ly, lz, l=, 10, laa, lab, lad, lae, 
laf, lab, lai, 1 ak, 17r, 17s, 17u, 17q 17ad, 17=, 17af, 17$17=, 
17at, 17au 45b, 45~~ 45d, 45e af Staurby by, Strib-Rojleskov, 
44f af Staurby by, Vejlby, samt parceller der efter den 1.8.1989 
udstykkes i omradet. 

2. 
Ved bekendtgorelsen af den endeligt vedtagne lokalplan over- 
fares lokalplanens omrade, pa naer matr.nr. 44f, fra landzone 
til byzone. 
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5 3 Omr&dets anvendelse 

1. 
Omradet ma kun anvendes til boligformal, og der ma kun 
opferes eller indrettes Aben, lav bebyggelse. 

2. 
Byradet kan tillade, at der pa ejendommene drives sadan virk- 
somhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesomrader 
under forudsa?tning af, 
a virksomheden drives af den, der bebor den pagasldende 

ejendom, 
a virksomheden efter byradets skon drives pa en sadan 

made, at ejendommens karakter af beboelsesejendom 
ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og 
omradets karakter af boligomrade ikke brydes, 

a virksomheden ikke medferer ulempe for de omboende, og 
a virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke 

er plads til pa den pagseldende ejendom. 

9 4. Udstykninger 

Grunde i omradet ma ikke udstykkes med mindre areal end 
700 m? 

3 5. Bebyggelsens omfang, placering og ydre 
fremtrzeden 

1. 
Bebyggelsesprocenten pa den enkelte ejendom ma ikke over- 
stige 25. 

2. 
Bebyggelsen ma kun opfores med en etage eller en etage 
med udnyttet tagetage. 

3. 
Den totale bygningshojde ma ikke overstige 85 m. 

4. 
Pa grunde langs omradets vestlige begrsensning skal beboel- 
sesbygningerne holdes bag den pa kortet viste byggelinie. 

5. 
Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, 
som efter byradets sken virker skasmmende. 
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5 6. Vejforhold 

Der er i medfor af loven om offentlige veje tinglyst byggelinier 
langs hovedvej 40, Knudshoved-Kolding, motorvejen over 
Fyn, desuden er hovedvejen anlagt facadelars. 
Byggelinien berorer alene matr. nr. lab, 12 og 458, og den er 
vist pa kortbilaget. 

5 7. Varmeforsyning 

Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, far der er etableret var- 
meforsyning med naturgas efter byradets godkendelse. 

5 8. Stnrjforhold 

I forbindelse med opferelse af ny boligbebyggelse skal det ved 
bebyggelsens placering, udformning og indretning sikres at 
det indendors stejniveau i sove- og opholdsrum ikke oversti- 
ger 30 dB(A). 
Det skal desuden tilstraebes at stejniveauet ved mindst en af 
facaderne ikke overstiger 55 dB(A). 

I henhold til kommuneplanlovens § 27 vedtages foranstaende 
lokalplan endeligt. 

Middelfart byrad den 5.3.1990 

Steen Dahlstrom 
borgmester I Ole Larsen 

stadsingenior 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet med det formal at ajourfarre plan- 
lsegningen i omradet efter at udbygningsmulighederne i 1989 
har vaeret belyst gennem idekonkurrencen om kystomraderne. 
Byradet har i den forbindelse besluttet, at man ikke forelobig 
onsker vzesentlige aendringer ved Lillebaeltshalveen - specielt 
ikke syd for broen, hvor det opfyldte areal forbeholdes til broar- 
bejder, vedligeholdelse m.v. 

Gennem lokalplanen foretages en udvidelse af byzonen, sa 
de grunde, der tidligere har ligget som ikke detajlplanlagt 
landzone, inddrages som boligomrader i byzone. 
Det drejer sig vest for Strandvejen om 7 ejendomme med to 
helarsboliger og et privat plejehjem, og est for Strandvejen om 
17 bebyggede parcelhusgrunde. 

De udbygningsmuligheder, som lokalplanen Abner, gar ud pa, 
at to grunde (17ai og 17ad) pa tilsammen 726 m2 kan bebyg- 
ges med et parcelhus. 
Plejehjemmet kan fortszattes som hidtil, men skulle ejeren 
enske at aendre anvendelsen, skal det vsere til aben, lav bolig- 
bebyggelse. Der kan i sa fald udstykkes en selvstzendig par- 
celhusgrund pa mindst 700 m2 fra matr. nr. 17”. 
Det forudszetter at man helt eller delvis neddriver plejehjem- 
met pa ejendommen. 
lovrigt kan der foretages almindelige udbygninger af de en- 
kelte boliger indenfor de gseldende bebyggelsesregulerende 
bestemmelser: max. en etage med udnyttet tagetage, max. be- 
byggelsesprocent 25 og max. hejde 8,5 m. 
Pa grundene mod det opfyldte areal palaegges en byggelinie, 
der sikrer at beboelsesbygningerne opferes tilbagetrukket 
ovenfor skraningen, som det er kutyme pa de sydfor liggende 
grunde. 
Opforelse af nye boliger krsever dog dokumentation for at re- 
gion- og kommuneplanlaegningens stejkrav kan opfyldes. 
Der er i den forbindele foretaget en maling til bedrammelse af 
stojen fra motorvejsbroen. 
Malingen fandt sted i maj 1989 pa arealet, som tankes benyt- 
tet til opforelse af et nyt parcelhus, og den viste et energisekvi- 
valent A-veegtet lydtrykniveau pa dognbasis (LA eq,24h) pa 56 
dB(A). 

Naturfredningslovens skovbyggelinie er ophzevet indenfor lo- 
kalplanomradet. 
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Forurening 

Kommunen er ikke bekendt med, at der findes affaldsdepoter 
eller andre former for forurening indenfor lokalplanens omrade 

Lokalplanens forhold til anden planlaegning 

Lokalplanens omrade er i kommuneplanen udlagt til bolig- 
formal (rammeomrade B38). 
Etageantallet er fastsat til harjst to, bebyggelsesprocenten til 
harjst 25 og den totale harjde til hnrjst 85 m. 
Landzonedelen af omradet skal over-fart-es til byzone. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokal- 
planen ma ejendomme, der er omfattet af planen ifarlge kom- 
muneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller ievrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 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 vaxentlige lem- 
pelser af lokalplanens bestemmelser under forudsa?tning af, at 
det ikke sendrer den sserlige karakter af det omrade, der seges 
skabt ved lokalplanen. 
Mere veesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 
fores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 




