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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 28.01 

Boligbebyggelse ved Assensvej 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 

fastsazttes herved folgende bestemmelser for det i $ 2 nzvnte 

om&de. 

4 1. Lokalplanens form&l -- 

Lokalplanen har til formi at fastlzegge en bebyggelsesplan 

for omrgdet samt @vrige bestemmelser til grundlag for ad- 

ministration af bygge- og anleegsarbejder. 

§ 2. Lokalplanens omrzde 

Lokalplanen afgraenses som vist pg vedhaeftede kortbilag af 

27. 10. 1978 og omfatter matr. nr. 31a, 31b og dele af 4’, 5a, 

5’ og 5e af Skrillinge by, Kauslunde sogn, samt parceller, 

der efter den 17.10. 1978 udstykkes fra ejendommene. 

$J 3. Omrsdets anvendelse 

1. 

Omrzdet rns med nedennazvnte undtagelser kun benyttes til 

boligformzl. 

Bebyggelsen skal best5 af kzedehuse, rzekkehuse eller lig- 

nende tat, lav bebyggelse. 

2. 

Byrzdet kan tillade, at der pz ejendommen drives en &dan 

virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesom- 

&der under forudsaetning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den p%g&dende - 
e jendom, 

at virksomheden efter byrsdets sk@n drives p?~ en s&dan - 
msde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke 



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

&dets karakter af boligomr&de ikke brydes, 

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

3. 

Indenfor omrgdet kan indrettes bebyggelse til form&l, som 

er faelles for omrgdets beboere &som vaskeri eller m@de- 

lokale. 

Der kan endvidere opfgres transformerstationer til kvarte- 

rets forsyning, n&r de ikke har mere end 30 m2 bebygget 

area1 og ikke gives en h@jde af mere end 3 m over terraen, 

og r&r de udformes i overensstemmelse med den gvrige 

bebyggelse. 

S 4. Vej- og stiforhold 

Der udlzegges area1 til veje, stier og pladser i princippet 

som vist p& kortbilaget. 

Faerdselsarealerne skal indrettes som stilleveje og opholds- 

og legegader efter intentionerne i faerdselslovens § 40, og 

arealerne skal etableres efter detailprojekter godkendt af 

byrzdet. 

2. 

Til stamvejen rni ikke were direkte adgang fra de tilgraen- 

sende ejendomme. 

3. 

Langs Assensvej p&egges byggelinie i 8 m’s afstand fra 

vejskel. 

S 5. Bebyggelsens omfang og placering m. v. 

1. 

Bebyggelsesprocenten rnz ikke overstige 25 og bygningerne 

m& kun opf@res med 6n etage eller 6n etage med udnyttet 

tagetage. 



2. 

Den totale bygningshgjde rn& ikke overstige 8, 5 m over 

terraen (niveauplan) . 

3. 

Kaedehuse og raekkehuse skal opfgres indenfor de pi kort- 

bilaget i princippet viste byggeomrsder. 

4. 

Til udvendige bygningssider og tagflader rni ikke anvendes 

materialer, som efter byrsdets sk@n virker skaemmende. 

S 6. Ubebyggede arealer 

1. 

Langs Assensvej og Vandvaerksvejs forleengelse skal etab- 

leres beplantningsbzelter pz henholdsvis 5 og 10 m’s bred- 

de som vist p; kortbilaget. 

2. 

Ubebyggede aredler skal ved beplantning, befaestelse eller 

lignende gives et ordentligt udseende og vaere vel vedlige- 

holdt. 

S 7. F&lesanlzeg 

1. 

Varmeforsyning af fremtidige boliger i omridet rng kun ske 

fra et fjernvarmeanlazg efter naermere godkendelse af Mid- 

delfart by&d. 

2. 

Der skal etableres et fzelles antenneanleeg for bebyggelsen. 

Udendgrs antenner m& ikke opseettes pz eller ved de enkelte 

bolige r. 

9 8. Ophzevelse af byplanvedtaegt 

Den under 21.4. 1977 af miljgministeriet godkendte byplan- 

vedt=gt nr. 18 ophaeves indenfor lokalplanens omrzde. 
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I henhold til S 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 

stzende lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d, den 5. 3. 1979 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Sorensen 

stadsingenitir 



BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlaegning 

Lokalplanen omfatter et area1 indenfor hvilket “Middelfart 

Andelsboligforening” og “Boligselskabet af 1942” gennem 

en Srraekke skal bygge op til 150 boliger i form af kaede- 

huse, raekkehuse eller lignende tazt, lav bebyggelse i en 

etage eller en etage med udnyttet tagetage. 

I lokalplanen fastlaegges hovedprincippet i bebyggelsens 

placering, og en supplerende illustrationsplan viser, hvor- 

ledes man forestiller sig kvarteret vi1 komme til at frem- 

trazde. 

Lokalplanen angiver endvidere hovedtxekkene i omrzdets 

trafiksystem. Dette taenkes udformet efter ideerne i faerd- 

selslovens 5 40, som g%r ud ps, at veje kan indrettes til 

blandet fodgaenger-, cykel- og biltrafik (opholds- og lege- 

gader). Faxdselsarealerne anlzegges da sgledes, at ind- 

snawringer og forsaetninger af kgrebanen, “bump” og an- 

dre hastighedsdaempende foranstaltninger tvinger bilerne 

til at k@re langsomt - p& de ggendes betingelser. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med de midlertidige 

rammer for lokalplanleegningen (S 15-rammerne), d. v. s. 

at byrgdet kan vedtage planen endeligt uden godkendelse 

af andre myndigheder. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrgdets endelige vedtagelse og offentligg@relse af 

lokalplanen rnz ejendomme, der er omfattet af planen ifgl- 

ge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller 

i qwrigt 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 anlaeg med videre, der er 

indeholdt i planen. 

Byrzdet kan meddele dispensation til mindre vaxentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsaet- 



ning af, at det ikke aendrer den sarlige karakter af det 

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

Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 

nemfgres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Den 15.3.1979 

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






