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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.04 

Boligbebyggelse vest for Sander AllE i Strib. 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 

21. dec. 1982) fastsaettes f@lgende bestemmelser for 

det i 5 2 navnte omrbde. 

§ 1. Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til form51 at give mulighed for 

opf@relse af tat, lav boligbebyggelse pb ejendommen, 

sikre at byggeriet indpasses bedst muligt i bydelen, 

og at danne grundlag for administration af bygge- og 

anlegsarbejder i omradet. 

5 2. Lokalplanens omrZide 

Lokalplanen afgraznses pb vedhzftede kortbilag 

af 8. 
bx afx 

8. 1984 og omfatter matr. nr. l-, lco og l- 

.af Strib Faergegdrd og parceller der efter den 1. 8. 

1984 udstykkes i omrbdet. 

5 3. Omrddets anvendelse 

OmrZdet mb kun anvendes til boligform51, og der mb 

opf@res tazt, lav bebyggelse i form af raekkehuse, 

kadehuse eller lignende. 

Der kan desuden tillades opfort udhuse og bygninger 

til falles formbl. 

§ 4. Vej- og stiforhold 

1. 

BiltilkGrsel til omrddet skal etableres fra Sender 

All6 og der skal anlaegges en parkeringsplads i omr&dets 

nordlige de1 som vist pb kortbilaget. 

2. 

Der skal etableres parkeringspladser i omrbdet, sva- 

rende til mindst 14 plads pr. bolig. 



3. 

Der skal udlaegges area1 til udvidelse af Sgnder Alle 

til en bredde pd 10m. 

5 5. Bebyggelsens omfang, placering og ydre frem- 

traeden 

1. 

Bebyggelsesprocenten i omrddet mb ikke overstige 30. 

2. 

Boligbebyggelsen mb h@jst opf@res med gn etage med 

udnyttet tagetage, og beboelsesbygningerne skal op- 

fares inden for det pB kortbilaget i princippet 

viste byggefelt. 

Tagene skal vaere symmetriske sadeltage med 25-45O 

haldning, og rygningshfljden mb ikke vaere mere end 

8,5 m over terrmn (niveauplan). 

4. 

Til udvendige bygningssider og tagflader mb ikke 

anvendes materialer, som efter byrddets sk@n virker 

skzmmende. 

5 6. Forudsztninger for ibrugtagen af ny bebygqelse 

Bebyggelsen mB ikke uden byradets tilladelse tages 

i brug, f@r bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt 

varmeforsyningsanlag efter byrades naermere anvisning, 

og f@r der er etableret fzlles antenneanlag. 

I henhold til Q 27 i kommuneplanloven vedtages for- 

anstaende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrbd, den 17.12.1984 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. S@rensen 

stadsingenigr 



BILAG 

Lokalplanens form51 og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at "Strib 

Boligselskab af 1945" @nsker at fortsaette opfarel- 

sen af almennyttige boliger ved Sander All6 med 

2. etape pZi 18 boliger. 

Man har i den forbindelse indgdet aftaler om er- 

hvervelse af et area1 pd 4.741 m2, som ligger vest 
afx for S@nder All6 (matr.nr. lk, lcO og l- af Strib 

Fmrgegsrd). 

If@lge boligselskabets projekt, er det tanken at 

bygge de 18 boliger i 4 rakkehusblokke. 

Blok 1 og 2 er i Gn etage og En etage med udnyttet 

tagetage, mens blok 3 og 4 alene er i En etage. 

Bygningerne fbr sadeltage med h@j eller lav rejsning 

og byggematerialerne bliver formentligt r@de mur- og 

tagsten i stil med den allerede opf@rte bebyggelse. 

Foruden selve boligbebyggelsen og de tilh@rende ud- 

huse er det planlagt at opf@re et falleshus pB ca. 

60mZ. 

Det samlede bruttoetageareal i det foreliggende pro- 

jekt er 1343m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent 

pb 28. 

Bebyggelsesplan, 2. etape. 
mbl 1:looo 
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Lokalplanens forhold til anden planlagning 

Omradet er i dispositionsplanen (1971) udlagt til 

boligform&l. 
Lokalplanens omrBde er endvidere omfattet af tillmeg 
nr. 12 til 5 15-rammerne for Middelfart kommune. 
Tillagget er godkendt af amtsradet den 15.1.1985. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrddets endelige vedtagelse og offentlig- 
gflrelse af lokalplanen mb ejendomme, der er omfat- 

tet af planen if@lge kommuneplanlovens § 31 kun 
udstykkes, bebygges eller i Gvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 

kan fortsiette som hidtil. Lokalplanen medfdrer 

heller ikke i sig selv krav om etablering af de 

anlag med videre, der er indeholdt i planen. 
Byradet kan meddele dispensation til mindre vaesent- 
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsaetning af, at det ikke andrer den saerlige 
karakter af det omrade, der s@ges skabt ved lokal- 

planen. 

Mere vzsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 

gennemf#res ved tilvejebringelse af en ny lokal- 
plan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservi- 
tutter, der er uforenelige med lokalplanen, for- 
traenges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, n& 
det vi1 vaere af vaesentlig betydning for virkelig- 
g@relsen af planen, jfr. ovenfor. 

Arkitekt Sven Allan Jensens byplantegnestue 

Den 17.1.1985 




