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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 32.05 

Boligbebyggelse ved Sofiendalvej i Strib 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtg@rel- 

se nr. 687 af 28.12.1984) fastsattes folgende 
bestemmelser for det i 5 2 nmvnte omrbde. 

5 1. Lokalplanens form31 

Lokalplanen har til form31 at mndre de gaeldende 
anvendelsesbestemmelser fra alene at omfatte 
Zben, lav boligbebyggelse til bsde at omfatte 

Zben og tact lav bebyggelse samt at danne grund- 
lag for administration af bygge- og anlzgsarbej- 

der i omrbdet. 

5 2. Lokalplanens omrsde og zonestatus 

1. 

Lokalplanen afgranses som vist pa vedhaftede 

kortbilag af 9.4.1986 og omfatter folgende 

matr. nr. 57 a , 57 d e g h n o , 57 , 57 , 57 , 57 , 57 , 

57p, 57q, 57", 57', 57t, 57", 57v, og 57x af 

Wjle by, Strib-RBljeskov sogn samt parceller, 
der efter den 1.3.1986 udstykkes fra ejendommene. 

2. 
Omrddet ligger i byzone. 

5 3. Omradets anvendelse 

Omradet rns kun anvendes til boligformZ1 og der 
ma kun opf4res Zben eller t&, lav bebyggelse 

bestdende af fritliggende parcelhuse, rzkkehuse, 

dobbelthuse, kadehuse eller lignende. 
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Der kan desuden opf@res udhuse, carporte og byg- 
ninger til fzlles form&l. 

2. 

Byradet kan tillade, at der pa ejendommene dri- 

ves sgdan virksomhed, som almindeligvis kan udf@- 

res i beboelsesomrdder under forudsztning af, 
at virksomheden drives af den, der bebor den pS- - 
galdende ejendom, 
at virksomheden efter byradets sk@n drives pb en - 
sadan mbde, at ejendommens karakter af beboelses- 

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning 

eller lignende), og omrddets karakter af bolig- 
omrsde ikke brydes, 
at virksomheden ikke medfarer ulempe for de ombo- - 
ende, og 
at virksomheden ikke medfflrer behov for parke- - 
ring, der ikke er plads til pb den psgaldende 

ejendom. 

5 4. Vej-, sti- og parkeringsforhold 

1. 

Vejadgang til bebyggelse pa matr. nr. 57x, 57e 

og 57a etableres fra de p8 kortbilaget viste 

10 m brede veje A-B og C-D. 

2. 
Der udlsgges area1 til en 3 m bred sti langs vest- 
skel af matr. 57e og 57x i princippet som vist 
pb kortbilaget. 

3. 

QIvrige veje og stier i omrZidet skal anlagges efter 

projekter godkendt af byr&det. 

4. 
Der skal udlaegges mindst 2 parkeringspladser pr. 
bolig i Aben, lav bebyggelse og mindst 14 parke- 
ringsplads pr. bolig i tat, lav bebyggelse. 
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§ 5. Udstykning 

1. 

Grunde til dben, lav bebyggelse mb ikke udstyk- 

kes med mindre area1 end 850 m2 og mindre bred- 

de end 23 m. 

2. 
Udstykning til Ziben og tact lav bebyggelse skal 
ske efter udstykningsplaner godkendt af byradet. 

5 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

Bebyggelsesprocenten rn& ikke overstige 25. 

2. 
Bebyggelsen rn3 opf#res med Bn etage eller gn eta- 

ge med udnyttet tagetage. 

3. 

Den totale bygningshtijde mb h@jst vare 8,5 m. 

4. 

Tat, lav bebyggelse skal opftires efter bebyggel- 

sesplaner godkendt af byrAdet. 

5. 

Tat lav bebyggelse pZ matr. nr. 57x, 57a og 57e 

mb h8jst rumme henholdsvis 20, 12 og 6 boliger. 

5 7. Bebyggelsens ydre fremtraden 

. 
I . 

Til udvendige bygningssider mb ikke anvendes ma- 

terialer som efter byrddets skQ)n virker skmmmen- 
de. 

2. 

Skiltning og reklamering m3 ikke finde sted. 
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5 8. Grundejerforening. 

1. 

Ved udstykning og bebyggelse med tcet, lav bolig- 

bebyggelse skal oprettes en grundejerforening 

med medlemspligt for samtlige ejere af boliger 
i bebyggelsen. 

2. 

Foreningen skal forest3 drift og vedligeholdelse 
af omrddets fzlles arealer og anlag. 

Q 9. Ophavelse af byplanvedtagt 

Den under 1.5.1973 af boligministeriet godkendte 

byplanvedtsgt nr. 8 ophaves indenfor lokalplanens 

omrhde. 

5 10. Forudsmtninger for ibrugtagen af ny bebyg- 

gelse 

Bebyggelsen mb ikke tages i brug f@r der er eta- 

bleret varmeforsyning med naturgas efter byrbdets 
narmere godkendelse. 

I henhold til kommuneplanlovens 5 27 vedtages 

foranst&ende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrbd, den 6.10.1986. 

Steen Dahlstrom 

borgmester / Ole Larsen 

stadsingenitir 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af der 

onskes mulighed for at bebygge ejendommen matr. 

nr. 57x med rakkehuse. 

Der Abnes i den forbindelse ogs3 mulighed for 
at de tilgransende grunde matr. nr. 57a og 57 
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kan anvendes til tact, lav bebyggelse, hvis 

ejerne onsker dette frem for almindelige par- 

celhuse. 

I lokalplanen fastlaegges ikke en konkret bebyg- 

gelsesplan, men som illustrationsmateriale ind- 
gAr et bebyggelsesforslag for matr. nr. 57x, 
som kan realiseres med de fleste gaengse rakke- 
hustyper i 1 eller lf etage. 

P$ illustrationsplanen er blokkene placeret &- 

ledes at der fremkommer et forholdsvis stort og 

regulaert grlant omrsde til boldspil, leg o. 

lign. Desuden indgir der et mindre area1 til 
f.eks. en sm;bernslegeplads. 

Syd for omrsdet kan udstykkes en enkelt parcel- 
husgrund, hvis man tager area1 fra bsde matr. 

nrh 57x og den store parcelhusgrund matr. nr. 

57 . 

Vejsystemet er udformet som en h&nslevej. Det 
betyder at trafikken til og fra omrsdet forde- 
les pd to veje, ss generne i villakvarteret re- 

duceres. Desuden lettes fardselen med renova- 
tionsvogne og andre tunge karretlajer. 

Det er illustreret hvorledes man ved variation 

i kerebanebelagning og ved indsnavringer (evt. 

med bumb) ved indksrslerne kan indrette ksre- 
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arealerne som § 40-veje. e 
Den fremtidige bebyggelse pi matr. nr. 57 kan 

vejbetjenes fra rakkehusomr&dets veje. Men der 

laegges ikke hindringer i vejen for at Sofien- 

dalvej kan benyttes, hvis det til sin tid viser 

sig mest hensigtsmassigt. 

For grundene syd for rekkehusbebyggelsen er det 

antydet hvorledes adgangsforholdene kan regule- 

res ved anlag af en ny kort adgangsvej med ven- 
deplads. 

Lokalplanens forhold til anden planlaqning 

Lokalplanen erstatter den tidligere vedtagne 

byplanvedtagt nr. 8 for ss vidt angAr det omrs- 

de som omfattes af lokalplanen. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med tillaeg 
nr. 17 til 5 15-rammerne for Middelfart kommune 
og med forslaget til kommuneplan. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrddets endelige vedtagelse og offentlig- 

g@relse af lokalplanen rns ejendomme, der er omfat- 

tet af planen if@lge kommuneplanlovens 5 31 kun 
udstykkes, bebygges eller i gvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 

kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medfgrer 

heller ikke i sig selv krav om etablering af de 

anlaeg med videre, der er indeholdt i planen. 
Byrddet kan meddele dispensation til mindre vasent- 
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsatning af, at det ikke sndrer den sarlige 
karakter af det omrdde, der s8ges skabt eller 

fastholdt ved lokalplanen. 

Mere vasentlige afvigelser fra lokalplanen kan 

kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lo- 

kalplan. 



Private byggeservitutter og andre tilstandsservi- 

tutter, der er uforenelige med lokalplanen, for- 

trznges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, n&z 
det vi1 vare af vzsentlig betydning for virkelig- 

g@relsen af planen. 

Sven Allan Jensens tegnestue, K@benhavn. 

Oktober 1986 




