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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.02 

Boligomr&de ved Mollebakken i Strib 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 

1975) fastszettes herved folgende bestemmelser for det i 

5 2 nzevnte omrgde. 

§ 1. Lokalplanens formal 

Lokalplanen har til formal at fastlaegge retningslinier for 

hvorledes omradets ubebyggede arealer skal disponeres, 

at give mulighed for at regulere tilkorselsforholdene til 

grunde langs Strib landevej, og at fastsaette bestemmelser 

for administration af mindre bygge- og anlazgsarbejder i 

omrgdet. 

§ 2. Lokalplanens omrade 

1. 

Lokalplanen afgraenses som vist pa vedhaeftede kortbilag 

af 15. 11. 1978 og omfatter folgende matr. numre: 
1 ahh , 1 ahi ) lamm, 1=l, 2a, 2 ) 2de, 2h, 2i -g 2k, 2l, 2m, 

2n, 2O, 2p, ZbU, 2bv, 2b2e, 2df, 2co, Zda, 2 db , 2dc, 2dd, 
2dq 2di, 2d1, 2dP, 2dm, 2dn, 2do, gdq, 2dr, 2ds, p > 
2du , 2dv, 2dx, 2dy, 2dz, 2dae, 2do, Zea, Zeb, Zec, 2ed, 

2 ee , Zef, 2eg, Zeh, 2ei, Zek, Zel, 2eo, 2ep, 2eo, 2er, 
2 es 

2fb 

, 2gb, Zet, 2eu, Zev, 2ex, 2ey, 2ezh2e=, 2eo, Zfa, 

, ZfC, 2fd, Zfe, Zfg, Zfh, Zfi, Zfk, 2 , 2fm, zfn, ZfO, 
2fP J 2 

fq, 2fr , 2fs, Zft, 2fu, Zfv, 2fy af Strib-Faergegard, 

Strib-Rojleskov sogn, og 

ge, gag og gak af R@jle by, Strib-Rojleskov sogn, samt 

parceller, der efter den 22. 6.1978 udstykkes fra de nzevn- 

te e jendomme. 

2. 

Omrgdet opdeles i delomrzderne I, II og III som vist pi 

kortbilaget. 
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§ 3. Omrzdets anvendelse 

1. 

Delom&.derne I og II rni kun anvendes til boligformL$l, og 

der rng i omrzde I kun opf@res tzet, lav bebyggelse best;- 

ende af dobbelthuse og i omrzde II kun sben, lav bebyggel- 

se bestzende af fritliggende parcelhuse. 

P$ hver ejendom m& kun opfflres eller indrettes 6n bolig. 

Byrgdet kan tillade, at der ps ejendommen drives en sgdan 

virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesom- 

&der under forudsaetning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den pggazldende - 
ejendom, 

at virksomheden efter byrsdets sk@n drives ps en ssdan - 
m;de, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke 

forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og om- 

rzdets karakter af boligom&de ikke brydes, 

at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende, - 
at virksomheden ikke medfgrer behov for parkering, der - 
ikke er plads til p& den psgaeldende ejendom. 

Ejendommene rn% i ovrigt ikke benyttes til nogen form for 

erhvervsvirksomhed. 

De p& kortbilaget med priksignatur viste arealer udlazgges 

til friarealer for om$dets beboere. 

2. 

Delomrsde III udlz,gges til erhvervsformS1, og der m& kun 

indrettes servicestation med mindre vaerksted for vask og 

smoring samt faciliteter for udstilling og salg af biler. 

Der rng ikke ud@ves virksomhed som ved st@j, luftforurening 

eller lugt er til gene for de omboende. 

3. 
Inden for omrsdet kan opfores transformerstationer til 

kvarterets forsyning, n&r de ikke har mere end 30 m2 be- 

bygget area1 og ikke gives en hprjde af mere end 3 m over 

terraen, og r&r de udformes i overensstemmelse med den 

gvrige bebyggelse. 
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§ 4. Udstykninger 

1. 

I delomrgde I skal udstykningen foretages i overensstem- 

melse med den p; kortbilaget viste udstykningsplan. 

2. 
I delomrgde II skal eventuel udstykning af ejendommene 

matr. nr. 1 Eel , 2a og 2h ske efter det ps kortbilaget viste 

princip. 

Yderligere udstykning af @vrige ejendomme i delomrgde 

II rnz ikke finde sted. 

4 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

I delomrgde I skal boligbebyggelsen opf@res som dobbelt- 

huse placeret i princippet som vist pg kortbilaget. 

De med skrs-skravering viste bygninger skal opfores med 

en etage, og de med kryds-skravering viste bygninger med 

en etage med udnyttet tagetage ( 1 l/2 etage). 

Beboelsesbygningernes facader skal udffires i teglsten, og 

tagene skal vzere symmetriske sadeltage daekket med rgde 

eller brune tagsten. 

Carport med redskabsrum til de enkelte boliger skal pla- 

ceres som vist ps bilaget, side 6. 

I delomrgde II ma bebyggelsesprocenten pa den enkelte 

ejendom ikke overstige 25, og bebyggelsen rns kun opfores 

med &n etage eller en etage med udnyttet tagetage (1 l/2 

etage). 

3. 

I delomrgde III rns bebyggelsesprocenten ikke overstige 

25, og bebyggelsen rng kun opfgres med en etage. 

§ 6. Vej- og stiforhold 

1. 

I delomrgde I udlzegges area1 til veje i 8 til 10 m’s bredde 

med beliggenhed i princippet som vist pi kortbilaget. 
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Vejene skal med hjemmel i faerdselslovens 5 40 indrettes 

som “stilleveje” efter detailprojekt godkendt af byrgdet. 

2. 

Der udlaegges area1 til nye stier i 2 til 3 m’s bredde med 

beliggenhed som vist p; kortbilaget. 

3. 

Vejadgang til grunde udstykket fra matr.nr. 1 
E?l 

, 2a og 2h 

samt til matr. nr. 2” og 2n rns kun etableres fra vejsystem- 

et i omrzde I. 

4. 

Vejtilslutningen til Strib landevej af vejen mellem matr. 

nr. 2k og 2l lukkes og erstattes af en stiforbindelse. 

Lukningen vi1 finde sted efter reglerne i vejlovgivningen. 

5. 

Langs Strib landevej og Rudbaeksmflllevej er i medf@r af 

vejlovgivningen p&lagt byggelinier i henholdsvis 12 l/ 2 og 

10 m’s afstand fra vejmidte. 

Langs Strandvejen, Birkehojvej og Mollebakken p&egges 

byggelinie i 5 m’s afstand fra vejskel. 

s 7. Grundeierforening 

1. 

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt 

for samtlige grundejere i delomrgde I. 

2. 

Grundejerforeningen skal oprettes, nzr byridet kraever det. 

3. 

Grundejerforeningen skal foresti drift og vedligeholdelse 

af delomrsdets fazllesarealer og -anlzeg. 

9 8. Servitutter 

Opmazrksomheden henledes p&, at der den 2.7.1968 er ting- 

lyst en deklaration med saerlige bebyggelsesregulerende be- 

stemmelser p& et antal grunde udstykket fra matr. nr. 2 
de 

. 
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Deklarationens bestemmelse vedrgrende en maksimal ud- 

nyttelsesgrad p& 0,20 ophaeves og erstattes af nzervaerende 

lokalplans bestemmelse om en maksimal bebyggelsespro- 

cent p& 25. 

I henhold til lov om kommuneplanlzegning vedtages foran- 

stgende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrgd, den 6. 11. 1978 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Sorensen 

stadsingenior 
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M&l: 1:200 

PLACERING AF CARPORT MED REDSKABSRUM VED DOBBELTHUSE 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlzegning 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at der prnskes 

mulighed for at udstykke ca. 20 grunde i omrsdet mellem 

parcelhuskvarteret “Mollebakken” og Strib landevej. 

Bebyggelsen taenkes udformet som 18 dobbelthuse, hvoraf 

14 bliver i en etage med lav rejsning og 4 i en etage med 

udnyttet tagetage og hoj rejsning. Bebyggelsesprocenten 

vi1 blive ps ca. 15. 

Desuden sbnes der mulighed for, at der i omridets nord- 

ostlige hjorne kan udstykkes tre parcelhusgrunde. 

Hele det nye boligomrzde vejbetjenes ad en ny vej fra 

Rudbaeksmollevej, ss der ikke bliver tale om @get biltrafik 

ad Mollebakkens veje. 

Det nye vejsystem udformes som “stilleveje”, hvor man 

ved forsztninger og indsnzevringer af vejarealet tvinger 

bilisterne til at kore langsomt - pa de gsendes betingelser. 

Det er byrzdets m~lsaetning p% laengere sigt at sage ind- 

korslerne fra Strib landevej til de eksisterende grunde 

matr. nr. 2 h, 2i, 2k og 2l omlagt, sgledes at disse grunde 

og& fgr vejadgang fra det nye vejsystem. 

I lokalplanen fastlzegges en ny stiforbindelse fra det nye 

boligomrsde til det gronne omrade nord for Mollebakken, 

ssledes at beboerne fzr adgang til omrgdet uden at skulle 

benytte Strandvejen eller Strib landevej. 

Lokalplanens omride udlaegges i ovrigt til boligbebyggelse 

i en etage eller en etage med udnyttet tagetage p; nazr 

servicestationen ved Strandvejen, som udgor et ssrskilt 

erhvervsomrgde. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med dispositionsplan- 

en for Middelfart kommune og med de midlertidige rammer 

for kommuneplanlaegningen (§ 15- rammerne). 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrzdets endelige vedtagelse og offentliggorelse af 

lokalplanen rni ejendomme, der er omfattet af planen if@l- 

ge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller 

i gvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

saette som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig 

selv krav om etablering af de anlzeg med videre, der er in- 

deholdt i planen. 

Byrzdet kan meddele dispensation til mindre vazsentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under foruds&- 

ning af, at det ikke cendrer den sazrlige karakter af det 

omrsde, der s@ges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. 

Mere vazsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fprres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

I henhold til ‘S 34 i kommuneplanloven kan der foretages 

ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder 

over ejendomme, n&r ekspropriationen vi1 vzere af vazsent- 

lig betydning for virkeligggrelsen af lokalplanen. 

Dette kan blive aktuelt i forbindelse med etableringen af 

den nye sti til det gronne omrsde nord herfor. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 

er uforenelige med lokalplanen, fortrzenges af planen. 

Den 5.12.1978 

Sven Allan Jensen, arkitekt m. a. a. , Kebenhavn 




