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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.08 

Boligomr;de ved Vesterghdvej 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 
22.7.1985) fastsaettes herved ferlgende bestemmel- 
ser for det i 5 2 navnte omrsde. 

,S 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til forms1 at zndre anvendelses- 
bestemmelserne for omrsdet fra alene at omfatte 
sben lav boligbebyggelse til bAde at omfatte 
Aben og tat, lav bebyggelse, samt at danne 
grundlag for administration af bygge- og anlaegs- 

arbejder i omrsdet. 

5 2 Lokalplanens omrsde og zonestatus 

1. 

Lokalplanen afgranses som vist p5 vedhaftede 
kortbilag af 3.8.1987 og omfatter ferlgende matr. 

nr. 8&, 8bg, 8b&, 8u, 8&, 8g, 8&, 8&r 8&, 
8b3, 8bq, 8&, 8b3, 8bJ, 8w, 8&, 8&, 8by, 

a&, 8bm, 8&, 8=, 8&, 8=, 8c3, 8=, 8cf, 
8~3, 83 8& 8c3, 8& E&n, 8c~, 8~0, 8c3, 
89, 8c~, 8c3, act, 8=, 8c~, 8=, 8cy, 8cz, 
8~x3, 8~x5, - - 8da, ad&, 8dc, add, 8de, 8df, 83, 8dh, - - - - - 
8di, - 8dk, 8d1, 8ef,, af Rq5jle by, Strib-Rfljleskov, - - 
samt parceller der efter den 1.7.1987 udstykkes i 

omradet. 
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2. 
Lokalplanomrsdet ligger i byzone. 

5 3. Omrsdets anvendelse 

1. 
OmrAdet opdeles i 8 kvarterenheder, inden for 
hvilke boligerne placeres omkring en blind 
boligvej eller -plads. 
Kvarterenhederne afgraenses i princippet som vist 

pi kortbilaget. 

2. 
I kvarterenhed nr. 1 og 2 rns kun opferres aben, 
lav boligbebyggelse bestsende af fritliggende 
parcelhuse. 

Der rns kun indrettes & bolig for &n familie ps 

hver ejendom. 

I kvarterenhed nr. 3 rn$ kun opfarres sben, lav 
boligbebyggelse best;ende af fritliggende 
parcelhuse eller dobbelthuse. 

I kvarterenhederne 4, 5, 6, 7 og 8 md kun 

opfrares iben, lav eller tact, lav boligbebyggelse 

bestJende af fritliggende parcelhuse, 
dobbelthuse, rakkehuse, kaedehuse eller lignende. 

I 1okalplanomrAdet kan desuden opfrares udhuse, 

carporte og bygninger til fzlles formsl. 

3. 
Byrgdet kan tillade, at der ps ejendommene dri- 
ves s&dan virksomhed, som almindeligvis kan ud- 
fores i beboelsesomr$der under forudsatning af, 
at virksomheden drives af den, der bebor den PA- - 
gaeldende ejendom, 
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at virksomheden efter byrsdets skPrn drives p$ en - 
&dan m&de, at ejendommens karakter af beboel- 
sesejendom ikke forandres, og omrsdets karakter 
af boligomrsde ikke brydes, 
at virksomheden ikke medferrer ulempe for de om- - 
boende, og 
at virksomheden ikke medferrer behov for parke- - 
ring, der ikke er plads til ps den psgaldende 
ejendom. 

4. 
Arealet, som p$~ kortbilaget er vist med priksig- 
natur, udlaegges til falles friareal for omrsdets 
beboere. 

Herudover skal der i hver ?f kvarterenhhederne 1 

og 3 udlagges mindst 600 m friareal efter byrz- 
dets naermere godkendelse. 

5 4. Vej-, sti og parkerinqsforhold 

1. 

Der udlagges area1 til stamvejen A-B i en bredde 
varierende mellem 13 m og 18 m, og i princippet 
beliggende som vist p& kortbilaget. 

Vejadgang til omrsdet rn& kun finde sted ved pkt. 

B. 

2. 

Sideveje til de enkelte kvarterenheder udlsgges 
i 8-12 m's bredde, i princippet som vist p5 
kortbilaget. 

3. 

Vejene skal anlaegges efter detailprojekter god- 

kendt af byridet og udformes i overensstemmelse 
med intentionerne i fardselslovens § 40. 



4. 
Kerrende adgang til ejendommene skal etableres 

fra de i punkt 2 naevnte sideveje medmindre andet 
tillades af byrsdet. 

5. 
Langs Billeshavevej og Abelonelundvej pslagges 
byggelinie i 5 m's afstand fra skel. 
Langs stamvejen A-B pslaegges byggelinie i 2,5 

m's afstand fra skel. 

6. 
Der udlaegges area1 til stierne a-b og c-d i hen- 
holdsvis 3 og 5 m's bredde og med beliggenhed 

som vist pi kortbilaget. 

0vrige stier i omrsdet udlaegges i 3-5 m's bred- 

de. 

7. 
Der skal udlaegges mindst 2 parkeringspladser pr. 

bolig i zben, lav bebyggelse og mindst 13 pr. bo- 

lig i tact, lav bebyggelse. 

5 5. Udstykning 

I . 

Udstykning i omridet skal finde sted efter ud- 
stykningsplaner, som hver omfatter mindst & 
kvarterenhed, og som er godkendt af byr3det. 

2. 
Grunde til Aben, lav bebyggelse og til tact, lav 
bebyggelse rn5 ikke udstykkes mqd mindre area1 
end henholdsvis 800 m og 400m . 
En de1 af det fastsatte mindstegrundareal kan 

udlzegges til faelles friarealer for beboerne. 
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$j 6. Bebygqelsens omfang og placerinq 

1. 

I kvarterenheder til tact, lav bebyggelse skal 

bebyggelsen opfarres efter bebyggelsesplaner som 
er godkendt af byr&det og som omfatter mindst & 
kvarterenhed. 
Antallet af boliger i kvarterenheder som ikke 
udstykkes i enkeltgrunde skal overholde samme be- 
gransninger, som fremgzr af bestemmelserne om 

grundstsrrelser i § 5 stk. 2. 

2. 
Bebyggelsesprocenten md ikke overstige 25. 
I kvarterenheder til tat, lav bebyggelse kan fael- 
les opholds- og parkeringsarealer indg& i bereg- 

ningen af bebyggelsesprocenten. 

3. 
Bebyggelsen mb hsjst opferres med & etage med 
udnyttet tagetage, og den totale bygningshnjde 
md ikke overstige 8,5 m. 

,6 7. Bebygqelsens ydre fremtraeden 

1. 

Til udvendige bygningssider mb ikke anvendes ma- 
terialer som efter byrsdets skorn virker skaemmen- 
de. 

2. 

I Skiltning og reklamering rn5 ikke finde sted. 
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5 8. Grundejerforeninq 

1. 

Ved udstykning til ejerboliger skal der oprettes 
grundejerforening(er) med medlemspligt for samt- 
lige ejere af boliger i omrsdet. 

2. 

Foreningen skal forest5 drift og vedligeholdelse 
af fallesarealer og anlaeg i omridet. 

5 9. Ophaevelse af byplanvedtzgt 

Den under 1.5.1973 af boligministeriet godkendte 
byplanvedtagt nr. 8 med tillaeg nr. 1 godkendt 
20.3.1974 ophaves indenfor lokalplanens omrzde. 

$j 10. Forudsatninger for ibruqtagen af ny bebyq- 

qelse. 

Bebyggelsen rns ikke tages i brug fprr der er eta- 
bleret varmeforsyning med naturgas efter byrs- 
dets naermere godkendelse. 

I henhold til § 27 i kommuneplanloven vedtages 
foranstgende lokalplan endeligt. 

Middelfart byr&d, den 18.1.1988. 

p.b.v. 

Steen Dahlstrerm 
borgmester I Ole Larsen 

stadsingeni@r 



BILAG 

Lokalplanens baqqrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af at 

grundejeren har anmodet om, at der sbnes mulig- 
hed for b&de at opf0re sben, lav og tact, lav 
boligbebyggelse i en de1 af omrAdet. 
Iferlge hidtil den gaeldende byplanvedtegt nr. 8 
rnA der alene bygges sben-lav bebyggelse, og der 
er tidligere foretaget en udstykning i parcelhus- 
grunde i overensstemmelse med byplanvedtagtens 
rammebestemmelser. 

Fra grundejernes side onskes endvidere foretaget 

en "modernisering" af trafiksystemet, siledes at 
vejene anlaegges med forskellige former for has- 
tighedsdampende foranstaltninger - efter inten- 
tionerne i fardselslovens 540. 

Lokalplanen, som har afl@st byplanvedtagten, 

fastholder den hidtidige hoveddisponering med 

en stamvej, som vejbetjener et antal kvarteren- 
heder med boliger omkring hver sin lukkede vej 

eller plads. 
Kvarterenhed 1 og 2 vi1 blive bebygget med 
Gnfamiliehuse - helt i overensstemmelse med den 
gaeldende byplanvedtagt. 
Kvarterenhed 3 bebygges med fritliggende parcel- 
huse eller dobbelthuse, og for de ovrige kvar- 
terenheder fastsaettes det fsrst senere, om der 
skal bygges Aben, lav eller tat, lav bebyggelse. 
I kvarterenhederne 7 og 8 er der dog planer om 
at bygge 16 andelsboliger. 
Om forwdent vi1 bebyggelsesplanerne for de en- 

kelte kvarterenheder blive fastlagt ved supple- 
rende lokalplanlzgning. 
I forbindelse med at der etableres hastigheds- 

daempende foranstaltninger vi1 der blive foreta- 
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get visse aendringer af de allerede udlagte vej- 

arealer. 

Lokalplanens forhold til anden planlagning. 

Lokalplanens omrzde er i kommuneplanen udlagt 

til boligform$l i form af sben, lav eller tact, 

lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocenten for kvarteret som helhed mb 
ikke overstige 30, og den skal normalt holdes 
under 25 for den enkelte ejendom. 
Der mb hsjst bygges med to etager og i 10 m's 

hprjde. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune- 

planen. 

OmrAdet er i byplanvedtagt nr. 8 udlagt til par- 
celhusbebyggelse. 

Byplanvedtagten ophawes for si vidt angir lo- 

kalplanomrzdet og erstattes af lokalplanens be- 
stemmelser. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byridets endelige vedtagelse og offentlig- 
glzrrelse af lokalplanen mb ejendomme, der er om- 
fattet af planen ifprlge kommuneplanlovens 5 31 

kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes 
i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen- 
dom kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medfer- 
rer heller ikke i sig selv krav om etablering af 
de anlaeg med videre, der er indeholdt i planen. 
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Byrsdet kan meddele dispensation til mindre va+ 

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 

under forudsetning af, at det ikke endrer den 

saerlige karakter af det omrsde, der serges skabt 
ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan 

kun gennemf0res ved tilvejebringelse af en ny 

lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsser- 
vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortranges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, nh 

det vi1 vaxe af vaesentlig betydning for virke- 

ligg0relsen af planen. 




