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Middelfart kommune 
Lokalplan nr. 32.07 
Boligomr$de ved Rsjlemosevej i Strib 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgerel- 

se nr. 391 af 22.7.1985) fastsaettes herved farl- 
gende bestemmelser for det i 5 2 naevnte omride. 

5 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til form51 

at aendre de hidtidige planer for om&idet siledes - 
at der bliver mulighed for at udstykke et strarre 
antal grunde og ssledes at omrzdet kan f5 sin 

egen vejadgang fra Rsjlemosevej, 

at fastsatte bestemmelser for administration af - 
bywe- og anlagsarbejder i omrsdet. 

§ 2. Lokalplanens omrade og zonestatus 

1. 

Lokalplanen afgraenses som vist pi vedhaeftede 

kortbii.ag 25 5.2.1987 ae og omfatter matr. nr. 3e, 
3y, 3 , 3 09 3 af Rprjle by, Strib-Rejleskov 

samt parceller der efter den l-1.1987 udstykkes 
fra ejendommene. 

2. 

Lokalplanens omr&de ligger i byzone. 



S; 3. Omr&dets anvendelse 

I . 

Omrsdet rni med de i stk 2 naevnte undtagelser kun 

anvendes til boligform&l, og der rns kun opfrares 

iben, lav, bebyggelse, best;ende af fritliggende 

parcelhuse. 
Ps hver grund rn3 kun indrettes & bolig for & 
familie. 

2. 
Byrsdet kan tillade, at der ps ejendommen drives 

en &dan virkskomhed, som almindeligvis kan ud- 

fnrres i beboelsesomr&der under forudsatning af, 
at virksomheden drives af den, der bebor ejen- - 
dommen, 
at virksomheden efter byridets skern drives p& en - 
s&dan mAde, at ejedommens karakter af beboelses- 

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning 

eller lignende), og omrzdets karakter af bolig- 

omrade ikke brydes, 
at virksomheden ikke medfarrer ulempe for de om- - 
boende, og 

at virksomheden ikke medfprrer behov for parke- - 
ring, der ikke er plads til ps ejendommen, 

3. 
Arealet som p& kortbilaget er vist med prik-sig- 
natur udlaegges til felles friareal for omrsdets 

beboere. 

4. 
Inden for omr&det kan opferres transformerstatio- 

ner til kvartzrets forsyning, nbr de ikke har 

mere end 30 m bebygget area1 og ikke gives en 
harjde af mere end 3 m over terrmn, og n&r de ud- 
formes i overensstemmelse med den ovrige bebyg- 

gelse. 



2 

$j 4. Veje og stier 

1. 

Der udlaegges area1 til vejen A-B i 8 m's bredde 

og med beliggenhed som vist pA kortbilaget. 

2. 
Der udlaegges area1 til stien B-C-D i 5 m's bred- 
de og med beliggenhed som vist p5 kortbilaget. 

3. 
Der pslaegges byggelinie i 2,s m's afstand fra 

vej A-B og i 5 m's afstand fra Rejlemosevej. 

§ 5. Udstykninq 

1. 

Udstykning af omrsdet skal i princippet ske i 

overensstemmelse med den pa kortbilaget viste 

retningsgivende udstyknningsplan. 

2. 
Grunde2m& ikke udstykkes med mindre area1 end 

1000 m . 

5 6. Bebyqgelsens omfanq, placering oq ydre 
fremtraeden 

Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 25. 

2. 
Bebyggelsen mb kun opflares med Qn etage eller & 
etage med udnyttet tagetage. 



3. 

Den totale bygningshajde rns ikke overstige 

8,s m. 

4. 
Til udvendige bygningssider md ikke anvendes ma- 

terialer som efter byrsdets skPrn virker skaxnmen- 

de. 

5. 
Skiltning og reklamering rns ikke finde sted. 

5 7. Grundejerforening 

Der skal oprettes en grundejerforening med med- 
lemspligt for samtlige ejere af grunde som ud- 
stykkes i lokalplanomrsdet. 

2. 

Foreningen skal oprettes n&r byrsdet kraver det, 

og den skal forest; drift og vedligeholdelse af 
omridets falles anlag. 

5 8. Ophavelse af byplanvedtwt 

Den under 1.5.1973 af boligministeriet godkendte 

byplanvedtagt nr. 8 ophaeves indenfor lokalpla- 

nens omrsde. 

5 9. Varmeforsyning 

Bebyggelsen mb ikke tages i brug fsr der er 

etableret varmeforsyning med naturgas efter by- 
r&dets naermere godkendelse. 



I henhold til kommuneplovens §27 vedtages for- 

anstsende lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d den 15.6.1987. 

p.v.b. 

Steen Dalhlstwm 
borgmester 

/ Ole Larsen 
stadsingenicx 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet med det form&l at give 

mulighed for at fravige byplanvedtagt nr. 8. 

m.h.t. det fastlagte grundantal og -areal. 

Desuden aendres vejadgangen idet en tidligere 

planlagt indklarsel fra Stenvaenget opgives. 
De naevnte fravigelser af byplanvedtagten er af 

et omfang, som nodvendiggsr udarbejdelse af en 
lokalplan, som erstatter byplanvedtagten for de 
berarrte grunde. 

Det vi1 forlw$en de to ubebyggede grunde sige 

matr. nr. 3 og 3e (Rejlemosevej 60 og 64). 

Udstykninqsplanen, som fastlagges i lokalplanen, 
giver mulighed for at placere 7 grunde p$ matr. 

ae 
nr. 3' og 4 grunde p& matr. nr. 3 . 

Udvidelsen af sidevejen til 8 m's bredde skal 

ske p& matr. nr. 3 
Y 

. 

Der udlagges area1 til en 8 m bred adgangsvej, 

som udg& fra en 5 m bred eksisterende kort si- 
devej til Rejlemosevej. 
Adgangsvejen er i ovrigt p$ sterstedelen af 
strmkningen lagt med 6 m p5 matr. nr. 3' (1. e- 

tape) og 2 m p& matr. nr. ae 3 (senere rabat el- 

ler fortov). 
Vejen afsluttes med en vende- og parkeringsplads 

og et lille fallesareal, hvorfra der udgsr en 
sti med fremtidig tilslutning til stisystemet i 

kvarteret ost og sydarst for om&det. 



Lokalplanens forhold til kommuneplanlcgningen. 

Lokalplanens omride er i kommuneplanen udlagt 

til boligform61. 

Bebyggelsesprocenten for kvarteret som helhed rn& 

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 

hsjde. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune- 
planen. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrsdets endelige vedtagelse og offentlig- 

garrelse af lokalplanen rns ejendomme, der er om- 
fattet af planen ifnrlge kommuneplanlovens § 31 

kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes 

i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen- 

dom kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen med- 

farrer heller ikke i sig selv krav om etablering 

af de anlag med videre, der er indeholdt i pla- 

nen. 

Byr&det kan meddele dispensation til mindre va+ 

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 

under forudsztning af, at det ikke aendrer den 

saerlige karakter af det om&de, der sarges skabt 

eller fastholdt ved lokalplanen. 
Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemfmres ved tilvejebringelse af en ny 

lokalplan. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsser- 

vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 

fortraenges af planen. 




