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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.13 
Omride ved GI. Strandvej 

I henhold til plantoven (lov nr. 746 af 16.8.1994) fastsaettes herved 
farlgende bestemmelser for det i $2 naevnte omrade. 

9 1. tokalplanens form& 

Lokalplanen har til formal at fastlsegge bestemmelser for et omrade 
ved GI. Strandvej med henblik pa at opn& en hensigtsmmig funktion 
og god helhedsvirkning af den p&gaeldende kyststwkning, specielt i 
retation til Lillebasltshalv0en. 

g 2. Omriide og zoneforhold 

2.1. 
Lokalplanen afgraenses som vist pa vedh#&de kortbilag af 1.2.1996 
og omfatter ferlgende matrnr. : 
21, 2m, 2n, 20, 2r, 2s, 3d, 3f, 3g, 3h, 3k, 40, 4f, 4g, 4h, 4i, 41, 4m, 4n, 
40, 4p, 4q, 4r, 4s 37b, 37c, 37d, 37f, 42a, 42b af Staurby by, Strib- 
R0jleskov og 
2s, 2a3, 20, 2ab, 2ac, 2ae, 2af, 2ag, 2aq, 2bd, 2bl, 2bm, 2bn, 2~1, 
2cm, 2cn, 2cv, 2dk og 2Fz af Strib Faxgegard, Strib-R0jleskov 
samt paceller, der efter den 1.9.1995 udstykkes i omr&det. 

2.2. 
Med bekendtgnrrelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overf0res 
matr. numrene 21,2m, 2n, 20,2r, 2s 3d, 3f, 3g, 3h, 3k, 4g og 4f af 
Staurby by, StribR0jieskov fra landzone til byzone. 

2.3. 
Lokalplanomradet opdeles i delomraderne I, og II som vist pa kortbila- 
get. 



§ 3. Omrhdets anvendelse 

3.1. 
Lokalplanomr&Jet udlaegges til boligform& og rekreative form&. 
Bolgbebyggelsen mb kun opfores som fritliggende parcelhuse. 
P% hver ejendom m& kun indrettes izn bolig for 6n familie. 

3.2. 
Arealerne, som p& kortbilaget er vist med priksignatur m& ikke be- 
bygges, men skal anvendes som private haver, daghaver, opholds- 
arealer o. lign. form&l for de p&eldende grundejere. 

9 4. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtraeden 

4.1. 
Boligbebyggelsen m& kun opfares med 6n etage eller 6n etage med 
udnyttet tagetage, og den totate hajde m& ikke overstige 8,5 m. 
Bebyggelsesprocenten m& ikke overstige 25. 

4.2 
Om- og tilbygninger skal med hensyn til udformning, materialer og far- 
ver harmonere med ejendommens wrige bebyggelse. 

4.3. 
Der m& ikke opfarres bebyggelse naermere vejskel end 2,5 m. 

4.4. 
I Delomr&e H og p& matr.nr 4p pdlzegges byggelinie i 2,5 m’s af- 
stand fra skel mod matr. nr. 48 (Lilleb&tshahwn). 
Boligbebyggelsen i Delomr&de II skal desuden holdes inden for en 
byggezone af 40 m’s bredde regnet fra vejskel mod GI. Strandvej. 

g 5. Hegns- og beplantnlngsforhold 

5.1. 
I DelomrAde I m% hegn p& arealeme vest for GI. Strandvej kun eta- 
bleres som levertde hegn. 
PA parceller langs stranden ma ikke foretages beplantning, som p& 
vaesentlig m&de er tit gene for udsigten over vandet. 

5.2. 
I Delomr&de II m& hegn i areaiet mellem skel og byggelinie langs 
matr. nr. 48 (Lillebaeltshalv~en) kun etabieres som levencle hegn. 



5.3. 
Hegnene langs matr. nr. 46 (Lillebasltshalvaren) kan forstawkes med 
trkdhegn opsat bag de levende hegn. 

Q 6. Ophaevelse af deklaration 

6.1 
Den under 3.6.1957 tinglyste deklaration angaende byggelinier langs 
Gl. Strandvej ophaeves. 

I henhold til planlovens § 27 vedtages foranstaende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrdd den 5. 8. 1996 

Steen Dahlstrom 
borgmester / Ole Larsen 

teknisk direktm 

Vedtagelsen af lokalplanen er bekendtgjort den 21.8.1996. 



Lokaipianens baggrund 

Lokatptanen er forantediget af en byggesag, som omhandtede 6n af 
de sma parceller (matr. nr. 4p), som ligger vest for Gt. Strandvej. 
Ejeren har opnaet tittadetse tit at opforre et hetarshus pa grunden, men 
de overvejetser, sagen gav antedning tit, har medferrt, at byradet nu 
har fastlagt, hvortedes dette attraktive kystomrade i ovrigt skat se ud og 
fungere i fremtiden. 
Hertil kommer at omrgdets bebyggelse i hovedsagen best&r af en en- 
kett raskke enfamitiehuse mettem skoven og kysten, og denne karakter 
onsker byradet at fasthotde ved behandtingen af fremtidige bygge- 
sager. 
Derfor har byradet taget kvarterets forhotd op i en hethedsptan, som 
omfatter grundene tangs Gt. Strandvej pa en straekning mettem den 
nye bro og Staurby Mose. 
Kystbebyggetsen videre nord pa er overvejende parcethuse, hvor 
der ikke er probtemer af den aktuetle art, og forhotdene umiddetbart 
syd for broen er tidtigere afktaret ved en tokatptan. 

OVERSIGTSKORT 



Status 1996 

Omradets bebyggetser fatder i to dete, adskitt af det opfyldte areat, 
Littebaettshatvaren, der hentigger som &bent offenttigt parkomrade. 

Den nordtioe det (tokatplanens Delomrade I) er oprindetig udstykket 
som 18 strandgrunde betiggende mellem kysten og banen mod Strib. 
Udstykningen indrettedes s&des at grundene fik vejadgang fra en 
den gang blind vej fert under banen som en forlaengelse af Staurby- 
skowej. Vejen dette grundene i en tandvaerts det tit botigbebyggetse 
og en strandv=rts det, som sikrede ejerne en strandret med henblik 
pa fiskeri, badeptads, badebro m.v. 
Etabteringen af Liltebaeltshalveen i forbindetse med bygningen af den 
nye bro beted at strandretten forsvandt for si vtdt angar de 9 sydtig- 
ste grunde. 
Af de 18 oprindetige grunde har 11 stadig en ejer p& de to dete, og af 
disse er to samnoteret ( d.v.s. at stranddeten ikke kan frasaelges). 
5 strandparcetter har ejere, der bor uden for omradet, og 2 ejes af Mid- 
detfart kommune. 
Strandparcetleme har en dybde, der varierer metlem ca. 5 og ca. 20 m, 
og sterretsen er typisk 200-300 m2, - den aktuette, matrnr. 4p, er dog 
426 m? 
PA fire af parcellerne findes mindre tr=bygninger (tysthuse, redkabs- 
skure, carport, garage m.v.), resten er ubebyggede. 
Strandparcellerne ved Littebaettshatveen fremtraeder som graes- og 
haveareater, mens de nord for liggende bestir af et smalt bsette med 
graes et ter strandvegetation og en noget stenet sandstrand. 

Den svdliae det (tokatptanens Detomrade It) udgeres af 9 grunde, som 
tigger mettem Gt. Strandvej og Ltttebaeltshalvrzren. De 6 er bebygget 
med hetarshuse, og de 3 med sommerhuse (matr. nr. 3 I, 3 d og 3 g). 
De 5 nordtige grunde er saerdetes sma, sterretsesorden 200-400 m2, 
mens de 4 sydtige er botiggrunde af rimetig sterretse. 
De to sydtigste best& hver af to setvstzendigt matrikuterede areater. 
Detene er a<ke samnoterede. 

Lokalplanens indhold. 

Ptanen har specielt tit format at bevare kystbebyggelsens karakter og 
sikre omgivetserne ved Littebaettshatvaren. 
Byradet har ikke taget stilling tit, hvad der skal ske med hatveen, men 
der er mange mutigheder for at benytte den tit formal af rekreativ og 
kulturel art - som det ogs& kom tit udtryk i arkiiektkonkurrencen i 1989. 
Derfor fin&r by&et det vigttgt at sikre omgivetserne, og undg& at der 
finder byggeri m.v. sted, som kan virke uhetdigt og begraense fremti- 
dige anvendelsesmutigheder. 
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I den sammenhaeng er det afgcarende at de sm& strandparceller mel- 
lem GI. Strandvej og Liliebaeltshalvaen og tangs vandet bevarer den 
nuvaerende karakter, d.v.s. fortsat ligger som grernne omr;fder og 
strandarealer uden dominerende bebyggelse. 
Det er s&&s tanken at man ved lokalplanen fastl&ser tingenes til- 
stand, &edes at der jk& bliver mulighed for at bygge nyt, - ud over 
det hus, der er givet tilladelse til. Ej helter m& man udvide de eksiste- 
rende smhhuse eller aendre anvendelsen (Q 3.2). 

Den grnrnne karakter serges bevaret og forbedret ved bestemmelser 
om grnrnne hegn, og ved byggeliniephlaeg, der holder bygninger @ 
afstand af skellet mod LillebHshalvraen (§ 4.4). 
PZi den straekning af GI. Strandvej, som iigger nord for Lillebaeltshalv- 
aen p&laegges en bestemmelse, der tilsigter at bevarer udsigten over 
baeltet og mod et eventuelt fremtidigt bygningsanlq el. lign. p& 
halveren (Q 5.1). 

PA de nordligste grunde i Delomrdde I I kan ikke opfwes bebyggelse, 
der overholder lokalplanens og bygningsrelementets bestemmelser. 
Det betyder at udvidelser ikke kan finde sted, men husene kan reno- 
veres og genopforres i deres nuvwende omfang, og sommerhusene 
kan fremover anvendes til he&rsbeboelse, silfremt de opfylder en 
raekke krav vedrnrrende beboelsesbyggeri. 

I lokalplanens tilsigtes det at bevare det karakteristiske tr@k ved kyst- 
bebyggelsen, at der kun er dn raekke huse. Dette gsikret for 
sterrstedelen af om&det, idet grundene er &i sm& at de ikke kan ud- 
stykkes yderligere. imidlertid bestir de to sydiigste ejendomme hver 
af to selvstaendigt udmatrikulerede parceller, som ikke er samnoteret. 
Det betyder, at de vestiige halvdele af de to grunde kunne fras;rslges 
og bebygges med hver sit (Me) helbrshus. 
For at forhindre noget &dant fastiaagges der en byggezone, som 
“holder” boligbebyggelsen p& grundenes ostlige dele og dermed for- 
hindrer boligbyggeri p& eventuelt frasolgte parceller (Q 4.4). 

For boligbebyggelsen fastsaettes de almindeligvis gaeldende bebyg- 
gelsesregulerende bestemmelser for omrgder til fritliggende parcel- 
huse. 
Da omrhdet stort set er udbygget og i forvejen har en ret “broget” ka- 
rakter, sknrnnes der ikke at vaere behovfor saerligt konkrete bestem- 
me&r om materialer, fatver, tagformer m.v. 

Langs G I. Strandvej er tidligere i medferr af vejlovgivningen tinglyst 
byggelinier i IO m’s afstand fra fra vejmidte. 
I lokalplanens 5 6 ophaeves disse og erstattes af 25 m byggelinier 
regnet fra vejskel jfr. 5 4.3. 



Lokalplanens forhotd tll anden planlaegning 

Kommuneplanlaegninoen 
Bebyggelserne er i Kommuneplan 1993-2002 udlagt til boiigform&, 
kollektive anlaeg, offenttige form&l elier mindre ikke generende erhvew 
(rammeomrhderne 845 og B47). 
Der kan ifelge iokalptanrammerne bygges med max. to etager, i en 
harjde pb max. 10 m og med en bebyggelsesprocent p& max. 30. 
Det nordlige omr&de ligger ph naer den sydligste grund i byzone. 
Resten og det sydlige omr&de er landzone, som skal overfnrres til by- 
zone ved lokalplanen. 
Lillebaeltshaiv0en 044 er udlagt til grprnt omr&ie. 

Ud&g af parceller vest for GI. Strandvej til private rekreative omr&der 
er i kommuneplansammenhaeng en lille detalje, som ikke er omfattet af 
kommunepianen. 
Denne suppleres derfor med et tillaeg, hvori det pdgaeldende areal 
udlaegges som et nyt rammeomr&e 048 forbeholdt til grprnt omr&e i 
form af private haver, opholdsarearer og lignende rekreative form& for 
de p&gaMende grundejere. 
Tillaegget findes bag i h&et ph side 9. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og kommu- 
neplantillaegget. 

Kvstomr&eplanlaeqnincaen 
I redegorelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og an&g i 
kystnwhedszonen skal der oplyses om den visueHle pAvirkning af 
omgivelseme. 
Det er byr&lets vurdering at lokalplanen m giver muiighed for 
vaesentlig ny bebyggelse. - Tvaxt imod begraenser den mulighe- 
derne for bygge ud mod kysten. 
Lokalplanen bevarer et grant praeg og det rekreative element. 
Den sikrer at fremtidig bebyggelse kommer tii at passe i den kyst- 
landskabelige helhed, som iwrigt kan karakteriseres som et broget 
konglomerat af bygninger fra dette &hundredes forskellige stilperioder. 

Naturbeskvttelsesloven 
Strandbeskyttelseslinien er ophaevet p& den p&&iende straekning, 
og ejendommen er dermed ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens 
Q 15. 
Omr&det udgerr en sammenhaengende lovlig bebyggelse og er 
dermed ikke omfattet af bestemmelserne om skovbyggelinier i 5 17. 



Lokalplanens retsvlrknlnger 

Efter byradets endelige vedtagelse og off entliggerelse af den endeligt 
vedtagne lokalplan ma ejendommen, der er omfattet af planen ifelge 
planlovens § 18 kun anvendes i overensstemmelse med planens be- 
stemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts&te som hidtif. 
Lokalplanen medferer heifer ikke i sig selv krav om etablering af de 
anlaq m.v. der er indeholdt i planen. 
Byrhdet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser af 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
planens hovedprincipper. 
Mere v=sentlige aendringer af lokalplanen kan kun gennemferes ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandssewitutte, der er uforenelige 
med lokalplanen, fortraenges af denne. 

NB 
Pa baggrund af Naturklagenaevnets afgerelse af 23.11.1995 vii der pa 
mat-r. nr. 4p vaere ret til at bygge et enfamiliehus, hvis byggetilladelsen 
dertil er udstedt inden 3 %r fra lokaiptanens ved&gelse/offentkggsrelse 
og byggearbejdet pabegyndt senest 1 ar efter udstedelse af bygge- 
tilladelsen. 



Byzonegrcense 

Middeifart kommune 
TlLL#EG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1993-2002 

Rekreatlvt omri#de ved GI. Strandvej 

For det fi kortet viste omr&de D48 gaetier fralgende rammer for lokal- 
planlqningen: 

1. 
OmrGdets anvendeise skal fastlaegges til private haver, daghaver, 
opholdsarealer o.lign. form& for de p&g&k&e grundejere. 

2. 
I omr&det mb ikke opfores bebyggelse. 

3. 
Det med priksignatur viste om&de (matr.nr. 49 skal ovetfcxesfra land- 
zone til byzone. 

S%des vedtaget af Middelfart by&d den 5.8.1996 

Steen DahlstrPr m 
borgmester / Ole Larsen 

teknisk direktnrr 




