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NØRREAABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 63 for et boligområde ved Skovgyden,Båring

I henholdtil Lov om planlægning(lovbekendtgørelsenr. 551 af 28. juni 1999) fastsættesherved
følgendebestemmelserfor lokalplanområdet.

§1

Lokaiplanensretsvirkniizger

EfterKommunalbestyrelsensendeligevedtagelseog offentliggørelseaf lokaiplanenmåejendomme,
der er omfattetaf planen,ifølge § 18 i Lov om planlægningkun udstykkes,bebyggeseller i øvrigt
anvendesi overensstemmelsemedplanensbestemmelser.

Deneksisterende,lovlige anvendelseaf en ejendomkan fortsættesomhidtil. Lokalplanenmedfører
hellerikke i sig selv krav om etableringaf de anlægm.v.,der er indeholdti planen.

Kommunalbestyrelsenkan
dispensationenikke er i strid

Mere væsentligeafvigelser
lokalpian.

meddele dispensation fra bestemmelseri en lokalpian, hvis
medprincippernei planen.

fra lokalpianenkan kun gennemføresved tilvejebringelseaf en ny

§2

Lokalplanensforniål

Lokalpianensformål er atskabemulighedfor atanvendearealettil boligbebyggelse.

Lokaipkin nr. 63 - Bohgområde ved Skovgyden Båring



2

§3

Lokaiplanensområdeogzonestatus

Lokalpianområdetafgrænsessomvist påkortbilaget.

Lokalplanområdetomfatterfølgendematrikelnummer:

Del af matr.nr. 1 2-ak Båringby, Asperup,samtalle parceller,der efterden4. juli 2000
udstykkesfra ovennævntematrikelnummer.

Områdetliggeri byzone.

Det forudsættes,at landbrugspligtenophævespå den del afmatr.nr. 12-akBåring by, Asperup,der
ligger indenfor lokalplanområdet.

§4

Områdetsanveizdelse

1. Områdetmå kun anvendestil boligformål. Bebyggelsenmå kun beståaf åben og lav
bebyggelse(parcelhuse),og dermåpåhverejendomkun indrettesén bolig.

2. Kommunalbestyrelsenkan tillade, at derpå ejendommendrives en sådanvirksomhed,som
almindeligviskan udføresi beboelsesområderunderforudsætningaf,

at virksomhedendrivesafden,derbebordenpågældendeejendom,
cit virksomheden efter Kommunalbestyrelsensskøn drives på en sådan måde, at

ejendommenskarakteraf beboelsesejendornikke forandres(herunderved skiltning
eller lignende),og områdetskarakterafboligområdeikke brydes,

at virksomhedenikke medførerulempefor deomkringboende,

at virksomhedenikke medførerbehov for parkering, der ikke er plads til på den
pågældendeejendom.

Ejendommenemåi øvrigt ikkebenyttestil nogenform for erhvervsvirksomhed.

3. Inden for områdetkan opførestransformerstationtil kvarteretsforsyning,når den ikke har
mereend 10 m2 bebyggetarealog ikke givesen højdeafmereend2 meteroverterræn.
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§5

Udstykninger

1. Udstykningerskal principieltskesomangiveti kortbilaget.

§6

Vej- ogsti~for/iold

1. Derudlæggesarealtil ny vej, principielt somvist påvedhæftedekortbilag.

2. Den inden for områdetvisteboligvej udlæggesi en breddepå 8,0 metermedvendeplads13
x 15 meter.Sevedhæftedekortbilag.

3. Langsvejenepålæggesbyggeliniersomvist på vedhæftedekortbilag.

4. Derpålæggesoversigtsliniersomvist påvedhæftedekortbilag.

5. Der må ikke etableresoverkørslerfra nye parcellerdirekte til eksisterendekommunevej,
Skovgyden.

6. Grunde(n),der både grænserop til vendepladsog 8 meter bred vej, må ikke etablere
overkorseltil vendepladsen.

§7

Spor-og ledningsaizlægsaintforureneizdeanlæg

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

2. Drænledningerpå grunden må ikke fjernes uden Kommunalbestyrelsensgodkendelse.
Ændringeraf eksisterendedrænledninger,som krævervandløbsmyndighedensmedvirken,
kan grundejerneforetagefor egenregning.

3. Udendørsantenneanlægskal fastgørespå hus og må højst hæves3,0 meter over den på
grundenværendehøjestebygningsdel.

Dermå forudenparabolantennekun anbringesét antenneanlægpå hvergrund.
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§8

Bebyggelsensomfangogplacering

1. Bebyggelsesprocentenfor den enkelteejendommåikke overstige25,beregnetpå grundlag
afejendommensmatrikulæreareal..

2. Intet punkt af en bygnings ydervægeller tagfiademå gives en højde, der overstiger8,5
meterover terræn,målt efterreglernei bygningsreglementet.

3. Tagetsvinkel meddetvandretteplanskal væremellem20°og 50°,dog mågarager,udhuse
og lignendemindrebygningerudføresmedmindrehældning.

4. Bygningermåikkeopføresmedmereendén etagemedudnyttet/udnytteligtagetage.

§9

Bebyggelsensydrefrenitræden

1. Skiltning og reklameringmå kun finde sted med Kommunalbestyrelsenstilladelse i hvert
enkelt tilfælde.

2. Facaderskal opføressom murværk(brændtemursten,kalksandsteneller synopalsten)eller
fremståsom træfacade.Gavitrekanterog eventuelleudfyldningermellem vinduer må dog
udføresi andetmateriale.Garager,udhuseog lignendemindrebygningerkan udføresmed
andrematerialer.

3. Ydrebygningssider,der ikkebeståraf mursten,skal behandlesmedjordfarverneeller hvidt,
sort eller med nævntefarversblanding - dog må træfladerbehandlesmedklar, sort, brun
eller gråimprægneringsvæske,eller ståubehandledeeftertrykimprægnering.

4. Somtagmaterialemå kun anvendesteglsten,eternit B-6 eller cementtagsten,alt i rød,brun
eller sort farve. Garager,udhuseog lignende mindre bygningerkan udføresmed andet
tagmateriale.
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§8

Bebyggelsensomfangogplacering

1. Bebyggelsesprocentenfor den enkelteejendommå ikke overstige25, beregnetpå grundlag
afejendommensmatrikulæreareal..

2. Intet punkt af en bygnings ydervægeller tagfiademå gives en højde, der overstiger8,5
meterover terræn,måltefterreglernei bygningsreglementet.

3. Tagetsvinkel meddetvandretteplanskal væremellem20°og 50°,dog mågarager,udhuse
og lignendemindrebygningerudføresmedmindrehældning.

4. Bygningermåikke opføresmedmereendén etagemedudnyttet/udnytteligtagetage.

§9

Bebyggelseiisydrefreintræden

1. Skiltning og reklamering
enkelt tilfælde.

må kun finde sted med Kommunalbestyrelsenstilladelse i hvert

2. Facaderskal opføressom murværk(brændtemursten,kalksandsteneller synopalsten)eller
fremståsom træfacade.Gavitrekanterog eventuelleudfyldningermellem vinduermå dog
udføresi andetmateriale.Garager,udhuseog lignendemindrebygningerkan udføresmed
andrematerialer.

3. Ydrebygningssider,der ikkebeståraf mursten,skal behandlesmedjordfarverneeller hvidt,
sort eller med nævntefarversblanding - dog må træfladerbehandlesmed klar, sort, brun
eller grå imprægneringsvæske,eller stå ubehandledeeftertrykimprægnering.

4. Som tagmaterialemåkun anvendesteglsten,eternit B-6 eller cementtagsten,alt i rød,brun
eller sort farve. Garager,udhuseog lignende mindre bygningerkan udføresmed andet
tagmateriale.
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Ubebyggedearealer
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1. Belysning inden for lokaiplanområdetskal udføresmed en lyspunkthøjdeover færdigt
terrænpåmax.3,5 meter(parkbelysning).

Bestemmelsengælderikke eksisterendebelysning.

2. Hegnmod sti- og vejskelskal etablerespåegengrund.Levendehegnskal plantesmindst 0,4
meterindenfor vej - og stiskel.

§11

Forudsætizingerfor ibrugtageii afny bebyggelseog
eventuelletilladelsereller dispensationerfra andre myndigheder

1. Samtligenye boligeri områdetskal tilsluttes naturgasnettet.Ny bebyggelsemå ikke tagesi
brug, førdennetilslutning harfundetsted.

2. Angåendelandbrugspligt- se § 3.

3. EtableringafvejanlægkræverPolitietssamtykke,jf. færdselslovens§ 100.

§12

Vedtagelsespåtegniizg

Forslagettil lokalplaner vedtagetafNørreAabyKommunalbestyrelseden28. juni 2000.

TorbenKnudsen
borgmester

/ VibekeNørby
forvaltningschef
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I henholdtil Lov omplanlægningharNørreAabyKommunalbestyrelseden27. september2000
vedtagetlokalplannr. 63 endeligt.

PåKommunalbestyrelsensvegne

TorbenKnudsen

Dato for Kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseafdenvedtagnelokaiplan.

Dato: 3. oktober2000.

§13

Tinglysning

Nærværendelokalpianbegærestinglyst påmatr.nr. l2akBåringBy, Asperup.

Middelfart, den25. oktober2000

Birthe VoerNielsen
Landinspektør,LIFA A/S

borgmester

/ VibekeNørby
forvaltningschef
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

a. Kommuneplan

Lokaiplanområdetdækkerfølgendeområdei Kommuneplan1998:

• DelafområdeB.2.2.

b. Spildevandspian

BILAG til lokalpian nr. 63

LokaiplanområdeteromfattetafNørreAabyKommunesSpildevandsplan1993-2000.

Spildevandetvil blive ledt til NørreAabyRenseanlæg.

c. Vandforsyning

Lokalplanområdetligger indenfor Båring-AsperupVandværksforsyningsområde.

d. Varmeforsyning

Områdeter udlagtsomnaturgasområde.

e. Stojforhold

Det er vurderet,at der ikke er støjmæssigeproblemerved udlægningaf lokalpianområdetsom
planlagt.

Afstandtil Landevejnr. 613, Middelfartvej,er min. 150 meter.

f. Jordbrugsinteresser

Landbrugspligten på den del af matr.nr.
lokalplanområdet, forudsættes
anvendelse.

12-ak Båring by, Asperup, der ligger i
ophævet senest i forbindelse med, at arealet f~ar anden
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Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 23 A m.f 1., Båring By, Asperup

Ejendomsejer: Christian Jepsen

Lyst første gang den: 26.10.2000 under nr. 11909
Senest ændret den : 26.10.2000 under nr. 11909

Retten i Middelfart den 06.11.2000


