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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 28.05 

BoligomrSde ved Perikonvej og Odensevej 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 

21.12.1982) fastsattes f@lgende bestemmelser for 

det i § 2 navnte omrdde. 

§ 1. Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til formdl at fastlmgge retnings- 

linier for udstykning og bebyggelse af omrbdet. 

5 2. Lokalplanens omrade 

Lokalplanen afgranses som vist pd vedhaftede kort- 

bilag af 9.8.1984 og omfatter f@lgende matr.num- 
C d e f ,g , lh, li, I", IO, 9, 15 1 

af 
re:l ,l ,I ,I, 

OCJ 1 
bn af Middelfart markjorder, samt parceller, 

der efter den l-12.1983 udstykkes fra de navnte 

ejendomme. 

§ 3. OmrZdets anvendelse 

I . 

OmrZdet skal anvendes til boligformal. 

Bebyggelsen skal bestd af fritliggende parcelhuse 

eller - med byrddets sarlige tilladelse - dobbelt- 

huse eller lignende. 

L. 

Byrsdet kan tillade, at der drives szdan virksom- 

hed, som almindeligvis udf@res i beboelsesomrZder 

under forudsatning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den p;- - 
galdende ejendom, 

at virksomheden efter byradets sk@n drives pa en 

sAdan msde, at ejendommens karakter af beboelses- 

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning el- 



ler lignende), og omrddets karakter af boligomr&de 

ikke brydes, 

at virksomheden ikke medf@rer ulempe for de ombo- - 
ende, 

at virksomheden ikke medf#rer behov for parkering, - 
der ikke er plads til pb den pAgaldende ejendom. 

3. 

Inden for omrddet kan opf@res transformerstation- 

er til kvarterets forsyning, nSr de ikke har mere 

end 30 m2 bebygget area1 og ikke gives en h@jde af 

mere end 3 m over terran, og ndr de udformes i 

overensstemmelse med den @vrige bebyggelse. 

5 4. Udstykninger 

1. 

Udstykning af omridet skal ske efter de principper, 

som fremgar af kortbilaget. 

2. 

Grunde til fritliggende parcelhuse mb ikke udstyk- 

kes med mindre area1 end 500 m2 og grunde til dob- 

belthuse ikke med mindre area1 end 350 m2. 

5 5. Vej- og stiforhold 

I. 

Der udlagges area1 til boligveje med beliggenhed 

i princippet som vist pZ kortbilaget og i mindst 

9 m's bredde. 

2. 

Der udlaegges area1 til en 4,5 m bred sti fra 

Odensevej til boligvejen og til en stiforbindelse 

fra boligvejen til det @st for liggende omrsde 
1 (matr.nr. 6 1. 



3. 
Der pblzgges byggelinie langs boligveje og vende- 

pladser i en afstand af 2,5 m fra skel. 

Langs Odensevej phlmgges byggelinie i 5 m's afstand 

fra skel. 

§ 6. Bebyggelsens omfang, placering og ydre frem- 

traden 

1. 

Bebyggelsesprocenten pb ejendommene rn& ikke over- 

stige 25. 

2. 

Beboelsesbygningerne skal opf@res med Gn etage el- 

ler en etage med udnyttet tagetage. 

3. 

Den totale bygningshejde mb ikke overstige 8,5 m. 

4. 

Til udvendige bygningssider og tagflader ma ikke 

anvendes materialer, som efter byrddets sk@n vir- 

ker skammende. 

§ 7. Servitutter 

Pb f@lgende ejendomme, alle af Middelfart markjor- 

der, ophzves de anf@rte servitutter, som alle har 

Middelfart kommune som pstaleberettiget: 

17 angaende fyldning af vejgraft (lyst 23.3.1909), 

ye, angdende sl@jfning af vejgr@ft (lyst 18.6.1909), 

If , I', lh, Ii, I", lo, Id, I', lz, laf og lbn an- 

gzende sl@jfning af vejgrflft (lyst 8.6.19091, 

lC, le, If, 19, lh, Ii, I", IO, Id, 9, P, laf og 

lbn angaende bygningsafstand fra Odensevej. 



5 8. Varmeforsyning 

Den nye bebyggelse skal varmeforsynes efter byrdd- 

ets narmere angivelse. 

I medfor af kommuneplanlovens 5 29 vedtages foran- 

stdende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrbd, den 2. juli 1984 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. S4rensen 

stadsingeniqhz 

Sven Allan Jensens byplantegnestue Kbn. ApS 

17.8.1984 



!~!atrikulwe forhoZd, husnwnre. 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at der 

er fremkommet @nsker om at udstykke enkelte af 

grundene mellem Odensevej og parcelhuskvarteret 

ved Merianvej og Perikonvej. 

Disse udstykninger n@dvendigg@r en stillingtagen 

til fremtidige bebyggelsesforhold og vejforhold i 

hele omrddet, og sddanne rammer er hermed fastlagt 

p5 en sddan mbde, at omridet sdvidt muligt kan ud- 

stykkes etapevis efterhanden som grundejerne selv 

@nsker det. 

Vej- og stiforhold. Udstykningen foretages saledes 

at der kan blive en eller to grunde med tilkflrsel 

fra Odensevej, mens resten af omrddet far vejadgang 

fra en ny boligvej tilsluttet Perikonvej. 

Der etableres en stiforbindelse som sikrer en pas- 

sagemulighed gennem omrzdet fra Perikonvej til 

Odensevej. 

Der tages ikke stilling til, om den private ind- 

k@rsel (matr.nr. I') til Merianvej nr. 3 skal op- 

retholdes pg langere sigt. 

Eventuelt kan den anvendes som midlertidig adgang 

til de tilgrznsende ejendomme, ssfremt udstykning 

af disse bliver aktuel inden forbindelsen til Pe- 

rikonvej er f@rt igennem. 

Udstykning og bebyggelse. I lokalplanen fastlagges 

ikke en praxis udstykninsplan, men der antydes en 

udstykningsmulighed, som s2 vidt muligt er baseret 

p: de eksisterende skel. SBfremt der er mange 

grundejere, der gZir sammen om en jordfordeling, vi1 

man vzre friere stillet ved omrzdets udformning, og 

der vi1 muligvis kunne indpasses yderligere et par 

grunde. 



EksempeZ pB udstykning og bebyggelse med dobbelthuse pd omriidets vestlige de1 og 
med opretholdelse af adgangsarealet over matr.nr. 1s . 

KksempeZ pB udstykning og beby 
8 

gelae alene med parcelhuse og med nedZ@ggeZse af 
c7dgangsarealet over matr.nr. 1 . 
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Illustrationsplanerne viser to muligheder for ud- 

stykning og bebyggelse pd basis af det fastlagte 

vejsystem. 
Bebyggelsen skal vare gnfamiliehuse, eventuelt 

med udnyttet tagetage, og der kan, som antydet pb 

gn af planerne, tillades bygget dobbelthuse. 

Der vil, afhaengigt af udstykningens detailudform- 

ning, kunne indrettes 16-19 nye boliger i omrbdet. 

Lokalplanens forudsztninger og forhold til anden 

planlagning 

Omrddet er i dispositionsplanen og 5 15-rammerne 

udlagt til b1.a. aben eller tat, lav boligbebyggel- 

se med max. bebyggelsesprocent pb 25. 

I 5 15-rammerne er endvidere fastlagt den nu opgiv- 

ne forlzngelse af Jyllandsvej, som bergrer omradets 

vestlige del. 

De nodvendige sndringer af rammerne er sket ved et 

tillag, som er godkendt af amtsrzdet. 

I omrddet langs skellet mellem matr.nr. 1 
d og 3' 

findes et kloakanlag, og der rnS ikke bygges narmere 

ledningerne end 2,5 m. 

\ .* OD$NSEVEJ - \ 

l)eklarntionsnrcnI ved k%oaklctining pZ mat,-. IMP. 1”. 




