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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 28.06 
Bolig- og erhvervsomrzde ved Brovejen/Odensevej 

I medferr af kommuneplanloven (lovbekendtg0relse 

nr. 391 af 22.7.1985) fastlagges ferlgende be- 
stemmelser for det i 5 2 navnte omride. 

5 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til forms1 at fastlaegge rammer 

for fremtidigt boligbyggeri p; omrsdets store 
ejendomme, at fastlaegge vej- og stiforholdene og 
at danne grundlag for administration af bygge- 
og anlagsarbejder i bolig- og erhvervsomrsdet. 

5 2. Lokalplanens omrsde 

1. 

Lokalplanen afgranses som vist ps vedhaeftede 
kortbilag af 28.10.1987 og omfatter fralgende 
matr. numre af Skrillinge by, 
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Omrsdet opdeles i delomrAderne I og II som vist 

ps kortbilaget. 

5 3. Omrsdets anvendelse 

1. 

Delomride I rns med de i nedenfor naevnte undta- 
gelser kun anvendes til boligformil, og der rnz 
kun opfarres sben, lav bebyggelse (fritliggende 
parcelhuse). 

Byrsdet kan tillade, at der p; ejendommene dri- 
ves en szdan virksomhed, som almindeligvis kan 

udfPrres i beboelsesomrsder under forudsaetning 

af, 
at virksomheden drives af den, der bebor den p&- - 
gaeldende ejendom, 

& virksomheden efter byradets skern drives p$ en 

ssdan mAde, at ejendommens karakter af beboel- 

sesejendom ikke forandres (herunder ved skilt- 

ning eller lignende), og omr%ets karakter af 
boligomrsde ikke brydes, 
& virksomheden ikke medfsrer ulempe for de om- 

boende, og 

at virksomheden ikke medferrer behov for parke- 

ring, der ikke er plads til p$ den pAgaldende 
ejendom. 

Delomride II udlagges til erhvervsformA1. 
Erhvervsvirksomheden kan bests af liberale er- 

hverv og mindre industri-, vaerksteds- og lager- 

virksomhed. 
Omr&det rni endvidere anvendes til forretnings- 
virksomhed, som har tilknytning til de pAgaelden- 
de erhverv, eller som efter byrsdets skern natur- 
ligt finder plads i omri%det. 
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Der mb kun udraves virksomhed, som ikke medferrer 
vaesentlige gener i form af sterj, luftforurening 

eller lugt. 
Byrsdet kan tillade, at der ps hver ejendom ind- 

rettes & bolig for indehaver, bestyrer eller 

anden person med tilknytning til virksomheden. 

5 4. Udstykninger 

1. 

I delomrsde I skal yderligere udstykning ske i 

overensstemmelse med den ps kortbilaget viste 

retningsgivende udstykningsplan. 

2. 
I delomrdde II rnz der ik:e udstykkes grunde med 
mindre area1 end 1.000 m . 

5 5, Vej- oq stiforhold 

1. 

Der udlagges area1 til de nye veje A-C, B-D, M-L 
og H-J som vist p5 kortbilaget og med de angivne 

udlagsbredder. 

2. 
Der udlaegges area1 til udvidelse af Merianvej pi 
strzkningen C-E til 8 m's bredde. 
Udvidelsesarealet skal falde ps vejens nordside. 

3. 
Vejstrakningen F-G nedlagges som vej og erstat- 

tes af en stiforbindelse, og Ole Olsensvej luk- 

kes for gennemk0rende biltrafik. 

Bndringerne vi1 finde sted efter reglerne i vej- 

lovgivningen. 



Der udlagges area1 til en stiforbindelse fra 

Fennikelvej til Brovejen som vist ps kortbila- 

get. 

4. 

Langs Odensevej pglaegges byggelinie i 5 m's af- 

stand fra vejskel. 

Langs Brovejen er i medflar af vejlovgivningen 

pilagt byggelinie i 15 m's afstand fra vejmidte. 

Langs ovrige veje og pladser pslaegges byggelinie 
i 2,5 m's afstand fra vejskel. 

5. 

Til Salvievej rn$ ikke vare direkte adgang for 

kerrende trafik fra de tilgransende ejendomme. 

Opmerksomheden henledes ps, at der i vejlovgiv- 

ningen er pslagt adgangsbegransninger m.v. for 
SC$ vidt ang&- ejendommene langs Brovejen. 

5 6. Bebyggelsens omfanq og placering 

1. 

Bebyggelsesprocenten mb ikke overstige 25 i del- 

omrsde I og 50 i delomrsde II. 

Bebyggelsens skal opfPrres med 6n etage eller 6n 

etage med udnyttet tagetage. 

Den totale bygningshsjde md ikke overstige 8,5 

m. 
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,S 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 

Til udvendige bygningssider rn; ikke anvendes ma- 

terialer, som efter byrsdets skern virker skam- 
mende. 

2. 
Skiltning og reklamering rns ikke finde sted ved 

boligbebyggelse. 

5 8. Ubebygqede arealer 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befaes- 

telse o.lign. gives et ordentligt udseende, li- 
gesom en passende orden ved oplagring af materi- 

aler m.v. i delomrsde II skal overholdes. 

Nyetablering af udendsrs oplag m& kun finde sted 
inden for tat hegnede arealer og kun med byr&- 

dets godkendelse. 

JS 9. StBjforhold 

Ved indretning af beboelse skal det sikres, at 
stajniveauet fra Brovejen ikke overstiger 55 
dB(A). 
Denne gransevardi kan haeves til 60 dB(A), &i- 

fremt opholds- og soverum placeres ved den byg- 

ningsfacade, der vender bort fra stsjkilden, og 
ssfremt der anlagges afskarmede friarealer, hvor 

stsjniveauet fra vejen ikke overstiger 55 dB(A). 
Ved indretning af liberale erhverv skal det sik- 
res at st0jniveauet ikke overstiger 60 dB(A). 



6 

,S 10. Servitutter 

Pi farlgende ejendomme alle af Skrillinge by, 

Kauslunde, ophaves de anfrarte servitutter, der 
alle har Middelfart kommune som pstaleberetti- 

get: 

6' angsende fyldning af vejgrerft (lyst 15.7. 

1907). 
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5 11. Varmeforsyning 

Ny bebyggelse mb ikke tages i brug, farr der er 

etableret varmeforsyning fra Middelfart fjern- 

varmevaerk. 





8 

BILAG 

Lokalplanens baggrund 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af at der 
er blevet behov for at afklare vejforholdene ved 
Merianvejs 0stlige de1 og Fennikelvej. 
Samtidig tages de fremtidige udstyknings- og be- 
byggelsesmuligheder op med henblik p5 en endelig 

fastlaggelse af, hvilke grunde der kan udstyk- 

kes, og hvorledes grundejerne skal gb sammen om 
planens gennemfsrelse. 
I lokalplanen medtages desuden det aldre er- 
hvervsomrsde som ligger i spidsen mellem Odense- 

vej og Brovejen. 



Illustrationsplan af boligomr$det$ udbygning 
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Bebyqgelses- og udstykningsforhold 

I lokalplanen fastlagges en udstykningsplan for 
boligomrsdet (delomrzde I), som gerr det muligt 
for ejerne af de lange, smalle grunde langs 
Odensevej og Brovejen, at gi sammen i grupper om 

at udstykke baghaverne i parcelhusgrunde. 

Der sbnes ligeledes mulighed for at udstykke de 

kommunalt ejede arealer i parcelhusgrunde. 
I alt kan der ifralge planen bygges yderligere 16 

huse i boligomrsdet heraf 6 p3 kommunens areal. 

Gsundenes area1 er af stsrrelsesordenen 600-800 

m. 

For erhvervsomr;det fastlagges ikke en udstyk- 

ningspianr 
men mindstegrundstsrrelsen sattes til 

1000 m , som i omrsdet nord for Odensevej. 

Vejforhold 

Iflalge de tidligligere planer har det varet tan- 

ken at Merianvej skulle vaere en gennemgsende vej 

mellem Perikonvej i vest og Fennikelvej i est. 

Imidlertid har planerne om at Salvievej skal fer- 

res igennem fra Odensevej til Brovejen medfert 

at Merianvej- projektet md aendres. 
Det vi1 saledes vaere wdvendigt at anlaegge for- 

skudte vejtilslutninger til Salvievej af trafik- 

sikkerhedsmassige &sager. 
Desuden medflarer de d&rlige indkerselsforhold 
fra Odensevej til Fennikelvej at Fennikelvej 

alene burr vare tilsluttet Merianvej/Salvievej, 
og at forbindelsen til Odensevej burr lukkes for 
biltrafik. 

Den andrede vejbetjening af kvarteret gsr det 

hensigtsmzssigt at udvide Merianvej fra 5-6 m's 

bredde til 8 m's bredde. 

Udvidelsesarealet lsgges p& nordsiden, hvor 
grundene er starst, og hvor generne for grund- 
ejerne skernnes at vare mindst. 
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Vejsystemet er i evrigt lagt an p$ at kunne vej- 

betjene visse grunde ved Brovejen (nr. 38-46) 

som ikke har adgang fra denne. 

Ved erhvervsomrsdet lukkes Ole Olsensvej for 
gennemkerende trafik, sd adgangen til de til- 
gransende ejendomme primart sker fra Odensevej. 

Adgang til Brovejen ad Ole Olsengzej vi1 s;ledes 
kun blive tilladt fra matr.nr. 6 , 6 bg og den 

U 
sydvestlige parcel af matr.nr. 6 . Herudover 
skal Ole Olsensvej vare stiforbindelse mellem 
Brovejen og Odensevej. 

U 
Udstykning af ovennaevnte parcel af matr.nr. 6 
vi1 vare betinget af, at parcellen afstsr ca. 

2,5 m til udvidelse af den kommende de1 af Ole 

Olsensvej, samt at amtets tilladelse til udkarr- 
se1 til Brovejen opnss. 

Herudover foretages ikke aendringer af de trafi- 
kale forhold i erhvervsomr;det. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

I kommuneplanen er boligomrsdet (delomride I) 
udlagt til boligformil i l-2 etager og med en 
max. herjde ps 8,5 m. 
Bebyggelsesprocenten for omrsdet som helhed er 

fastsat til max. 30. 
ErhvervsomrAdet (delomride II) er udlagt til in- 
dustri, vaerksteder, oplag, engroshandel, konto- 
rer og offentlige form&l. 
Etageantallet er sat til l-2, og den maksimale 
hlzrjde til 10 m og bebyggelsesprocenten til max. 
50. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune- 

planen. 
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Lokalplanens retsvirkninqer 

Efter byrsdets endelige vedtaglese og offentlig- 

glarelse af lokalplanen mb ejendomme, der er om- 

fattet af planens iferlge kommuneplanlovens 5 31 

kun udstykkes, bebygges eller i 0vrigt anvendes 

i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen- 
dom kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen med- 
f0rer heller ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlaeg med videre, der er indeholdt i pla- 
nen. 
Byrsdet kan meddele dispensation til mindre vm- 
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 
under forudsatning af, at det ikke andrer den 

sarlige karakter af det omrsde, der s0ges skabt 

ved lokalplanen. 
Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemf0res ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsserl 
vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 

fortraenges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, ndr 

det vi1 vare af vaesentlig betydning for virke- 
ligg0relsen af planen. 

Sven Allan Jensens Tegnestue, Kobenhavn. 






