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NØRREAABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 57 for et områdemellem Østergadeog Kongsgaardsvej,Nørre Aaby

I henholdtil Lov om planlægning(lovbekendtgørelsenr. 746 af 16. august 1994 med senere
ændringer)fastsætteshervedfølgendebestemmelserfo~lokalpianområdet.

§1

Lokalpianensretsvirkninger

EfterKommunalbestyrelsensendeligevedtagelseogoffentliggørelseaf lokaiplanenmåejendomme,
der er omfattetafplanen,ifølge § 18 i Lov omplanlægningkun udstykkes,bebyggeseller i øvrigt
anvendesi overensstemmelsemedplanensbestemmelser.

Deneksisterende,lovlige anvendelseaf enejendomkan fortsættesomhidtil, Lokaiplanenmedfører
hellerikke i sig selvkravom etableringafdeanlægm.v., derer indeholdti planen.

Kommunalbestyrelsenkan
dispensationenikke er i strid

Mere væsentligeafvigelser
lokaiplan.

meddele dispensation fra bestemmelseri en lokalpian, hvis
medprincippernei planen.

fra lokalpianenkan kun gennemføresved tilvejebringelseaf en ny

§2

Lokalplanensformål

Lokaiplanensformåler atfastholde/fastlæggeanvendelseafområdetsåledes:

Område I: Offentligeformål.

OmrådeII: Åbenlavboligbebyggelse(parcelhuse).

OmrådeIII: Tætlavboligbebyggelse.

At overføreendel afmatr.nr.2-aNørreAabyby, NørreAaby, fra landzonetil byzone.



§3

Lokalplanensområdeogzonestatus

Lokalplanområdetafgrænsessomvist påkortbilaget.

Lokalpianområdetomfatterfølgendematrikelnumre:

Del afmatr.nr.2-a,matr.nr.6-b,6-fg, 6-fh, 6-lk, ~-fh, 6-fo, 6-f~p,6-fq, 6-fr, 6-fs, 6-ft, 6-
fu, 6-fv, 6-fx, 6-fy, 6-fz, 6-ga,6-gb,6-gc,6-ge,alleNørreAabyby, NørreAaby,samt
alleparceller,derefterden 1. december1998udstykkesfra deovennævnte
matrikelnumre.

MedKommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseafdenendeligtvedtagnelokaiplanoverføres
delafmatr.nr.2-aNørreAaby by, NørreAaby, fralandzonetil byzone.

Efterlokaiplanensikrafttrædenerheleområdetbeliggendei byzone.

Det forudsættes,at landbrugspligtenophævespå den del af matr.nr.
Aaby,derliggerindenfor lokaiplanområdet.

§4

2-a Nørre Aaby by, Nørre

Områdetsanvendelse

1. LokaiplanensområdeI måkun anvendestil følgendeoffentligeformål:
Alderdomshjem,lægehus,lettekollektiveboligerfor pensionisterog lignendeinstitutioneraf
offentlig karaktersamtoffentligt grøntområde(inkl. skøjtebane).

2. Inden for områdeI kanopførestransformerstationerfor lokalpianområdetselforsyning, når
de ikke harmereend 10 m2 bebyggetarealog ikke givesen højdeaf mereend 2 meterover
terræn,ognårdeudformesi overensstemmelsemeddenøvrigebebyggelse.

3. LokalpianensområdeII måkun anvendestil boligformål. Bebyggelsenmåkun beståaf åben
og lavbebyggelse(parcelhuse),og dermåpåhver ejendomkun indrettesénbolig.

4. LokalpianensområdeIII måkun anvendestil boligformål. Bebyggelsenmå kun beståaf tæt
lavbebyggelsemedeventuelletilhørendefællesbygninger.



§5

Udstykninger

1. Inden for område
nødvendige.

I kan Kommunalbestyrelsenladeforetagede udstykninger,man finder

2. Indenfor områdeII måikke foretagesudstykninger- menkunskelændringer.

3. Inden for områdeIII kan der foretagesudstykningerefter nærmeregodkendelsei hvert
tilfælde. Grundstørrelserunder700 m2 tillades.

§6

Vej- ogstiforhold

1. Eksisterendekommunevejeogprivat fællesveji lokalpianområdetbibeholdesuændret.

2. I område III anlæggesintern boligvej med tilslutning til eksisterendekommunevej,
Kongsgaardsvej,principielt somvist påkortbilaget.

3. Eksisterendestier i detgrønneområdei områdeI bibeholdes.Dermåanlæggesflere stier i
området.Deneksisterendeoffentlige sti gennemområdeIII nedlægges.I stedetanlæggesen
privat sti gennemområde Ill fra Kongsgårdsvejtil det grønne område i område I.
Offentlighedenskal haveadgangtil denævntestier.

4. Byggelinierlangsvejesomangivetpåkortbilagetergældende.

5. Oversigtsarealer(15x15 m og 15x60 m) ved vejhjørner som angivet på kortbilaget er
gældende.

6. I Æblehavenmåhjørneejendommenematr.nre. 6-fn, 6-fs, 6-ft og 6-fz haveenovergangtil
vejen langs grundenesnordøst-skel,mensoverkørslerfra grundeneskal etablerestil de
mindresideveje.



§7

Spor-og ledningsanlæg

1. Elledninger,herundertil vejbelysning,måikke fremføressomluftiedninger,menmåalene
udføressomjordkabler.

§8

Bebyggelsensomfangogplacering

OmrådeI

1. Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommåikkeoverstige35.

2. Bygningersfacadehøjdemåikkeoverstige3,25 metermålt fra terræn(niveauplan)til
skæringenmellemfacadeog tagfiade.

3. Intetpunktafenbygningsydervægeller tagflademågives enhøjde,deroverstiger8,5 meter
overterræn(niveauplan).For denoprindeligedel afalderdomshjemmetgælderdog, at det
kanopføresi enhøjdeaf9 meteroverterræn-.

3. Tagetsvinkel meddetvandretteplanskal væremellem20°og 30°.Bestemmelsengælder
ikke denoprindeligedel afAlderdomshjemmet.Garager,carporte,udhuseog lignende
mindrebygningerkanudføresmedfladttag.

4. Tagkonstruktionermedénsidighældningkan tillades,såfremtkravettil facadehøjdener
opfyldt vedmindstén side,ogtaghældningenikke overstiger25°.

5. Bygningermåikke opføresmedmereendénetagemedkælder.

6. Bygningermåikke opføresnærmerestiskelend2,5metermedmindreandetgodkendesaf
Kommunalbestyrelsen.Garager,carporte,udhuseog lignendemindrebygningerkandog
opføresindtil 1,0meter fra stiskel.

OmrådeII

1. Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommåikke overstige25.

2. Intetpunktafenbygningsydervægeller tagfiademågivesenhøjde,deroverstiger7,5
meter.Højdenmålt fra terræntil overkantenaføversteetageadskillelsemåikkeoverstige
4,0 meter.

3. Tagetsvinkel meddetvandretteplanskal væremellem20°og 45°.



4. Bygningermåikke opføresmedmereendén etagemedkælderog udnytteligtagetage.

5. Bygningermåikke opføresnærmerestiskelend2,5metermedmindreandetgodkendesaf
Kommunalbestyrelsen.Garager,carporte,udhuseog lignendemindrebygningerkan dog
opføresindtil 1,0meterfra stiskel.

OmrådeIII:

1. Bebyggelsesprocentenmåikke overstige35.

2. Bebyggelsenskal i princippetudføressomangivetpåvedhæftedekortbilag.Dermåikke
opføresandreenddepåkortetangivneudhuseog carporte,derkandogmed
boligselskabets/afdelingsbestyrelsensgodkendelseopføreset stk. drivhuspåind til 10 m2
veddeenkelteboliger.
Placeringenafdenbebyggelse,der er anførtpåkortbilaget,kanefterensamletvurdering
tilladesændret.Derkan blandtandettilladesflereåbningermellemhuseneog enkeltehuse
husekan få en andenplacering.

3. Bygningersfacadehøjdemåikkeoverstige3,25 m målt fra terræn(niveauplan)til skæring
mellemfacadeog tagfiade.

4. Intetpunktafenbygningsydervægeller tagfiademåoverstige8,5 m overterræn
(mveauplan)fastlagtafKommunalbestyrelsen,medudgangspukti atboligvejenplaceresi
naturlig terrænkote,og medhenholdsvis1:20 stigning/faldind til boligerne.Terrænomkring
bygningerregulerestil fremtidigesokkelkoter.

5. Tagepåhovedhusskal udføressomsymmetrisksadeltag,vinkel meddetvandretteplanskal
væremellem30°og45°.Bestemmelsengælderikke for mellembygninger,udhuseog
carporte.Disseskaludføresmed“fladt” tag.

6. Bygningermåikke opføresmedmereendenetage.

§9

Bebyggelsensydrefremtræden

OmrådeI:

1. Bygninger skal dækkes med tegl, cementtagsten,eternit type B 7, tagpap med
skiferstensbelægning,ellerskifer i gængsefarverundtagengrå.



2. Til udvendigebygningssidermåikke anvendesmaterialer,som efterKommunalbestyrelsens
skønvirker skæmmende.

3. Med mindre andet godkendesaf Kommunalbestyrelsenmå udvendigebygningssider,
herundertage,kun fremtrædei farverdannetafhvidt, sort eller jordfarverne(okker, terrade
sienna,umbra,engeiskrødt,dodenkop)eller dissesidstnævntefarvers blandingmedhvidt,
gråt eller sort. Til døre, vinduesrammerog lirende mindre bygningsdelekan dog også
andrefarveranvendes.

OmrådeII:

1. Skiltningog reklameringmåkun finde stedmedKommunalbestyrelsenstilladelse.

2. Ydrebygningssider,derikke beståraf mursten,skal behandlesmedjordfarvemeellerhvidt,
sort eller mednævntefarversblanding - dog må træfladerbehandlesmedklar, sort, brud
eller gråimprægneringsvæske,ellerståubehandledeeftertrykimprægnering.

OmrådeIII:

1. Bygningerskaldækkesmedteglsten,cementtagsteneller tagpap.

2. Facaderpåhovedhuseskaludføresi teglsten- kanvandskuresog malerbehandlesi mindre
partiersomfor eksempelmarkantepartier,søjlerbåndog besimser.

3. Facaderpåmellembygninger,udhuseog carportekanudføressomlet konstruktionbeklædt
medklinkebeklædningi malerbehandlettræ,eternet.

4. Skiltning og reklameringer ikke tilladt.

§10

Ubebyggedearealer

1. Det påvedhæftedekortbilagmedpnksignaturviste arealmåikke udstykkestil bebyggelse,
menudlæggessom offentligt grøntområde.Om vinterenkan endel af arealetanvendestil
skøjtebane.I øvrigt kan der på arealet foretagesterrænreguleringer,herunderetableres
skråningsanlæg(blandtandetpådetareal,derstøderop til områdeIll), eventuelkælkebakke
m.v. samtbeplantesefterKommunalbestyrelsensnærmerebestemmelser.Endviderekan der
opstilles fastegenstandem. v., som efterKommunalbestyrelsensvurderingnaturligt hører
hjemmei etoffentligt grøntområde.

2. Ubebyggedearealer skal ved beplantning,befæstelseeller lignende gives et ordentligt
udseende,ligesom en passendeorden ved oplagring af materialer og lignende skal
overholdes.



3. Belysning inden for lokaiplanområdetskal udføresmed en lyspunkthøjdeover færdigt
terræn på max. 3,5 meter (parkbelysning). Bestemmelsengælder ikke eksisterende
belysning.

4. I område II i Æblehavenskal hegn i naboskelvære levendehegn - dog må andethegn
anvendes,indtil det levende hegn er groet til. Benyttes levende hegn mod vej eller
vendeplads,skaldetplantes40 cm fra skellet.

§11

Forudsætningerfor ibrugtagenafnybebyggelse

1. Samtligenyeboligeri områdetskal tilsluttesNørreAabyKrafivarmeværksledningsnet.Ny
bebyggelsemåikke tagesi brug,førdennetilslutninghar fundetsted.

2. Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes fællesantenneanlæggeti
(udvendigeTV-antenneanlægtilladesikke).

§12

Nørre Aaby

Eventuelletilladelserellerdispensationerfra andremyndigheder

1. Angåendelandbrugspligt- se § 3.

§13

Ophævelseafældrelokalplan

1. Lokaiplannr. 25, derblevoffentligt bekendtgjortden9. september1986,ophæves(vedrører
ikkematr.nr.2-aNørreAabyby, NørreAaby).



§ 14

Vedtagelsespåtegning

Forslagettil lokalpianervedtagetafNørreAabyKommunalbestyrelseden25. november1998.

TorbenKnudsen
borgmestei~

/ Klaus Henriksen
konst.forvaltningschef

I henholdtil Lov omplanlægningharNørreAabyKommunalbestyrelseden24. marts1999
vedtagetlokaiplannr. 57 endeligt.

PåKommunalbestyrelsensvegne

/
TorbenKnudsen

borgmester J~ ~1~J~e)~)
/ KlausHenriksen

konst.forvaltningschef

Datofor Kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseafdenvedtagnelokaiplan.

Dato: 7. april 1999

§15

Tinglysning

Nærværendelokaiplanbegærestinglystpå de i § 3 nævnternatr.nre.

Samtidigbegæresdeni § 13 nævntelokaiplanslettetpå matr.nr.
~6b,6fg,6fh,6fk,6fn,6fo,6fp,6fq,6fr,6fs,6fi,6fti,6fv,6fx,6fy,6fz;
6ga,6gb og 6geNr. Åby By, Nr. Åby.

Middelfart, den 7. april 1999

Birthe VoerNielsen
Landinspektør,LIFA A/S



Matr. nr.:
Ejerl av:

PÅTEGN ING

pa

offentlige

LOKALPLAN NR: 57 for boligområde/område til

formål mellem Østergade og Kongsgaardsvej, Nørre Aaby

- - -ooo0000---

Nærværende lokalplan begæres tinglyst på matr.nr. 2-a Nørre Aaby by, Nørre Aaby.

Samtidig begæres den i § 13 nævnte lokalplan slette~på matr.nr. 6-gc Nørre Aaby
by, Nørre Aaby

NØRRE AABY KOMMUNALBESTYRELSE,den 11. maj 1999

P. k. v.

~1
Torben Knudsen

borgmester

3a~.WdJ~k4e,’i~
/ Klaus Henriksen

konst. forvaltningschef

Side: bl

Anmelder:

Å LIFA
j~ Landinspektører
Torvet1,2,5500Middelfart
Tel64418100 Fax 64417382
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Bilag til lokaiplannr. 57
Redegørelseom
LOKALPLANENS FORHOLDTIL ANDEN PLANLÆGNING

a. Kommuneplan

Lokalpianområdetdækkerfølgendeområderi Kommuneplan1998:

• Område0.1.2

• OmrådeB.].]]

• DelafområdeB.1.1O(1 ejendom)

• OmrådeB.1.30(jf. Tillægnr. i til Kommuneplan1998).

Sideløbendemedbehandlingenaf lokaiplanenbehandlesTillæg nr. i til Kommuneplan1998,
hvorområdeB. 1.30 oprettes,og hvor der samtidigskeren tilrettelse(områdeafgrænsningog
bebyggelsesprocent),så lokaiplanen bliver i overensstemmelsemed Kommuneplanens
bestemmelser.

b. Spildevandsplan

Lokaiplanområdeter omfattetaf Nørre Aaby KommunesSpildevandsplan1993-2000inkl.
tillægnr. 7, derforventesendeligtvedtageti 1998.

Spildevandetfra helelokaiplanområdetvil blive ledt til NørreAabyRenseanlæg.

c. Vandforsyning

Lokalpianområdetligger indenfor NørreAabyVandværksforsyningsområde.

d. Varmeforsyning

Områdeter udlagtsomfjernvarmeområde.

e. Støjforhold

Det ervurderet,atderikke erstøjmæssigeproblemeri lokaiplanområdetmedhensyntil støj fra
jernbanen- områdetsafstandfrajernbanenerca. 240 - 700metermedafskærmendebebyggelse
imellem - og med hensyntil vejtrafikstøj. Områdeter beliggendei bymæssigbebyggelse
omgivetafkommuneveje(maks.hastighed50 kmlt) medmoderattrafikmængde.

f. Jordbrugsinteresser

Landbrugspligtenpå den del af matr.nr. 2-a Nørre Aaby by, Nørre Aaby, der ligger i
lokalpianområdet,forudsættesophæveti forbindelsemed,at arealetfår andenanvendelse.Der
er ikke landbrugspligtpådeøvrigearealerindenfor lokaiplanområdet.


