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LOKALPLANENS

BAGGRUND OG FORMAL

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opfores Wt-lav boligbebyggelse med tilhorende faelleshus pi et areal mellem Norgesvej,
Sverigesvej og Ostre Hougvej.
Lokalplanen er udarbejdet, fordi Middelfart Sparekasse onsker at opfore 32 seniorboliger i form af ejerboliger i omradet. Som grundlag for
projektet har der vaeret afholdt en arkitektkonkurrence
om omradets
udformning.
I det vindende forslag, som der nu arbejdes videre med, er boligerne
lagt som raekkehusbebyggelse
med en nord-syd giende raekke langs
omradets vestskel og fire kortere &-vest gAende raekker i den ostlige
og sydlige del af omradet. Bebyggelsen er taenkt opferrt i 1 etage med
murede facader og zinktag. Hver bolig far en lille syd- eller vestvendt
have resten af friarealet ta?nkes anvendt til faelles grant omrHde med
gr&
spredte buske og tracer. I det sydvestlige hjorne tact ved indkorslen til omradet er det tanken, at der skal ligge et faelleshus. En smal
vej skal give direkte adgang til den enkelte bolig. Parkeringen taenkes
indrettet i carporte, der samles gruppevis rundt om i bebyggelsen.
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Bebyggelsen

set fra de grmne

OMRADET

i DAG

f&/asarealer.

Illustration

fra arkitektkonkurrencen.

LokalplanomrAdet er p& ca. 14.300 m2. Mod vest og nerd graenser
omr&det op til haveboligeme i Norgesvej og Sverigesvej. Mod rzrst ligger mindre erhvervsvirksomheder
ud mod Ostre Hougvej, og mod syd
er der planlagt et nyt psykiatrisk sygehus.
Der st& en del sterre tracer i den vestlige og nordlige del af omrhdet,
der ellers ligger ubenyttet hen.
LOKALPLANENS

INDHOLD

I lokalplanen fastlaegges, at omrAdet kun m& anvendes til tact-lav boligbebyggelse i en etage. lnden for omr&det kan der opfmrres et faelleshus for omrddets beboere. Bebyggelsesprocenten
for omr&det som
helhed m& hnrjst vaere 25.
Bebyggelsen skal opferes med murede facader, der enten kan sti i
blank tegl eller vandskures og males i afdaempede farver. Mindre bygningsdele som karnapper og vindfang kan opfnrres i trae, glas eller andre lette materialer.
Tagene skal udformes som sadeltage eller med ensidigt fald og daekkes med tegl, skifer, tagpap eller metalplader som f.eks. zink.
Der bliver adgang til omridet

fra Norgesvej.

I omr&det skal der anlaeg-
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ges en mindre fzelles adgangsvej og et faelles friareal for omrhdets
beboere. Parkering skal samles pA mindre pladser spredt i bebyggelsen. P& parkeringspladserne
kan der opfsres carporte.
Der reserveres areal til en stiforbindelse
syd for lokalplanomr&det.
LOKALPLANENS

FORHOLD

fra Norgesvej til sygehuset

TIL KOMMUNEPLANEN

Lokalplanomr&det svarer til rammeomr~de B 23 i Kommuneplan 19932002. I fslge rammebestemmelserne
skal omr&det anvendes til boligomrzIde med kollektive anlaeg, offentlige form&l og i begraenset omfang mindre, ikke generende erhvervsvirksomheder.
Der kan bygges i
l-2 etager og med en hrajde p& max. 10 meter. Bebyggelsesprocenten
rn& hprjst were 30 for omr&det som helhed.
Lokalplanen

er i overensstemmelse

LOKALPLANENS

FORHOLD

med kommuneplanen.

TIL ANDEN PLANLAGNING

Trafik
Omr&det fbr vejadgang fra Norgesvej, der er en lokal boliggade. Det
skennes, at den ekstra trafik ikke vil give trafikale problemer i gaden.
Varmeforsyning
I felge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomr&det forsynes med fjernvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny
bebyggelse ikke rn& tages i brug, frsr tilslutning til fjernvarmevaerket
har fundet sted.
Forurening
Middelfart Kommune er ikke bekendt med at, der findes forurenet jord
pH grunden.
St0j
lfelge Middelfart Kommunes trafikmodel er trafikbelastningen
pb Ostre
Hougvej pB 1900 biler pr. dagn. Udfra Vejdirektoratets beregningsmodel for trafikstej 1989 giver det en stejbelastning pH 47 dB(A) ved lokalplanomr&dets Prstgraense, der ligger ca. 45 meter fra vejmidten. Der
er ikke planer om andringer af 0stre Hougvejs benyttelse, som vil f@re til en vsesentlig Prget stejbelastning fremover.
Ost for lokalplanomr&det ligger et par mindre erhvervsvirksomheder.
Det drejer sig om en en snedker- og temrervirksomhed
og om en elektronikvirksomhed. Virksomhederne har ingen udendnrrs aktiviteter.
Snedker- og temrervirksomheden
har 15-20 ansatte, men kun et mindre antal arbejder p& vserkstedet om dagen. Virksomheden har ligget i
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omr&det i mange Qr og bar ikke hidtil givet anledning tif sWjproblemer i
forhold til naboboligerne. Elektronikvirksomheden
giver ikke anledning
til naevnevaerdig pAvirkning af omgivelserne.
ByrAdet skinner derfor, at de vejledende sWjgraenser for boligomr&
der kan overholdes i lokalplanomr5det.
Hvis der fremover skulle opstH
problemer, vil byr&det p&egge virksomhederne at snrrge for de nladvendige strajdaempende foranstaltninger i henhold til miljrabeskyttelsesloven.
OmrAdet, som virksomhederne ligger i, er i kommuneplanen udlagt til
boligomr&de med mulighed for i begrasnset omfang at indpasse mindre ikke generende virksomheder. Det betyder, at virksomhederne
allerede i dag skal overholde de stnrjkrav, der stilles til virksomheder i
boligomrbder. Lokalplanen vil derfor ikke f& konsekvenser for virksomhederne i form af skaxpede miljlerkrav.
Kystbeskyttelse
LokalplanomrGdet ligger inden for den kystnaere zone, som er omfattet
af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse fra 1. juni 1994.
I lokalplaner, der ligger i byzone, og som vil pavirke kysten visuelt,
skal der redegrsres for p&virkningen, og s&fremt bebyggelsen afviger
vaesentligt i hsjde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i omGdet, skal der gives en begrundelse herfor.
Det er byr&dets vurdering, at det nye byggeri ikke vil p&virke kysten
visuelt, da byggeriet ligger inde i karreen og derfor ikke vil kunne ses
udef ra.
SERVlTUlTER
Der er i 1964 tinglyst servitut om kloakledning p& grunden. Der mb
ikke bygges i en afstand af 2 meter fra kfoakledningens midterfinie.
Kloakledningen ligger uden for lokalplanens byggefelter.
Der i 1966 tinglyst servitut om ret til fremfPrring af fjernvarmerrrrr p&
grunden.

Middelfati

kommune

LOKALPLAN
Seniorboliger

NR. 22.09
ved Norgesvej

I henhold til planloven (lovbekendtglarelse nr. 746 af 16.8.1994) fastsaettes herved fslgende bestemmelser for det i Q 2 naevnte omrade

0 1. Lokalplanens
Lokalplanen
l

l

formal

har til formal, at:

give mulighed for, at der kan opfsres tact-lav boligbebyggelse
tilhrarende faellesanlaeg i omr&det
fastlaegge bestemmelser
ning

5 2. Lokalplanens

omrhde

om bebyggelsens

med

placering og udform-

og zonestatus

1.
Lokalplanen afgrasnses som vist pH kortbilag 1 af 24. 10. 1995 og
omfatter matr. nr. 30 ff, Middelfart Markjorder samt alle parcaller, der
efter den 12. 10. 1995 udstykkes fra den naevnte ejendom.

2.
OmrAdet ligger i byzone.

5 3. Omriidets

anvendelse

1.
OmrAdet rn& kun anvendes til tact-lav boligbebyggelse.

2.
lnden for omrAdet kan opfnrres et faelleshus for omr&dets beboere.
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0 4. Udstykning
1.
S&fremt grundene udstykkes skal det ske i princippet som vist pi kortbilag 3 af 24.10.1995.
2.
lngen grund m& udstykkes med en sterrelse, der er mindre end 140
m*.

0 5. Veje og parkering
1.
Der udlaegges areal til nye veje i princippet som vist pA kortbilag 2 af
24.10.1995. Vejene udlsegges i en bredde af min. 5 meter.
2.
Der udlaegges areal til en ny sti i princippet som vist pi kortbilag 2 af
24.10.1995. Stien udlzsgges i en bredde af min. 3 meter.
3.
Der skal anlzegges parkeringspladser
svarende til 1 l/2 plads pr. bolig.
Parkeringen skal samles p& mindre faelles pladser som vist pA kortbilag 2 af 24.10.1995. PQ parkeringspladserne
kan der opfsres carporte.

0 6. Ledningsanlaeg
1.
Elledninger

mH alene udfares som jordkabler.

2.
Der mb ikke opsaettes synlige udenders
nende.

0 7. Bebyggelsens
1.
Bebyggelsesprocenten

omfang

antenner, paraboler eller lig-

og placering

for omrhdet som helhed rnG ikke overstige 25.

2.
Ny bebyggelse skal placeres inden for de p6 kortbilag 2 af 24.10.1995
viste byggefelter.
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3.
Bygningerne mA kun opfares
stige 8,5 meter.

6 8. Bebyggelsens

med 6,n etage, og hajden rn& ikke over-

ydre fremtraeden

1.
Bygningerne skal udferes med murede facader af teglsten og fremst&
som blank mur eller vandskuret og malet i afdsampede farver. Mindre
bygningsdele sH som karnapper og vindfang kan opfares i lette materialer som trae og glas.
2.
Carpo’rte kan opfares som lette traekonstruktioner.
3.
Taghaeldningen skal vaere mellem 10 og 35 grader. Tagene kan udformes som sadeltage eller med ensidigt fald.
4.
Tagene skal dsakkes med tegl, skifer, tagpap eller zink.

§ 9. Ubebyggede

arealer

1.
De pb kortbilag 2 af 24.10.1995 viste faelles friareafer mb ikke udstykkes til bebyggelse, men skal anlaegges som faelles udendnrrs opholdsarealer for bebyggelsen.
2.
Hegn i skel skal vaere levende hegn, raftehegn eller traeplankevaerk.

0 10. Forudsaetning

for ibrugtagning

af ny bebyggelse

1.
Ny bebyggelse m& ikke tages i brug, far der er etableret faelles parkerings- og opholdsarealer i overensstemmelse
med bestemmelserne
i
6 5 stk. 3 og 9 g stk. 1.
2.
Samtlige nye boliger i omr&det skal tilsluttes Middelfart Fjernvarme
I/S. Ny bebyggelse rn& ikke tages i brug, frar tilslutning har fundet sted.
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§ 11. Grundejetforening

1.
Der skal oprettes en grundejerforening
grundejere inden for IokalplanomrAdet

med medlemspligt

for samtlige

2.
Grundejerforeningen
skal oprettes, n&r byrAdet kraever det, dog senest n&r 50% af lokalplanomr&det er bebygget.
3.
Grundejerforeningen
faelles anlaeg.
4.
Grundejerforeningens
byr&det.

§ 12. Lokalplanens

skal forest& drift og vedligeholdelse

af omridets

vedtaegter og aendringer heri skal godkendes

af

retsvirkninger

1.
Efter byrZidets endelige vedtagelse og offentliggrarelse af lokalplanen
mb de ejendomme, der er omfattet af planen, i fnrlge planlovens 5 18
kun udstykkes, bebygges eller i svrigt anvendes i overensstemmelse
med lokalplanens bestemmelser.
2.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen medfnrrer ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg med
videre, der er indeholdt i planen

3.
ByrAdet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere
vaesentlige aendringer kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en
ny lokalplan

Vedtagelsesphtegning
Endeligt vedtaget af Middelfart ByrAd den 4. marts 1996.
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