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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.20 
Boligbebyggelse ved Buggesgade og GI. Vestergade 

I henhold til planloven (lov nr. 746 af 16.8.1994) fastssettes herved 
folgende bestemmelser for det i 5 2 naevnte omrade. 

Q 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til formal at fastlaagge rammer for opfarrelse af en 
ny boligbebyggelse pa hjornet af Buggesgade og GI. Vestergade 
og i den forbindelse specielt sikre at byggeriet kommer til at forega 
i overensstemmelse med intentionerne i den bevarende lokalplan 
for omradet (Lokalplan nr. 23.16). 

Q 2. Omrhde og zoneforhold 

2.1. 
Lokalplanen afgrsenses som vist pa kot-tbilaget side 5 af 
27.1 .1997 og omfatter matr.nr. 131, 128b, 129a, 129d, 129e, 130b 
og 132b af Middelfat-t Bygrunde, samt parceller, der efter den 
1.2.1997 udstykkes i omradet. 

2.2. 
Lokalplanomradet ligger i byzone. 

Q 3.Omr&dets anvendelse 

3.1. 
Lokalplanomradet ma kun anvendes til boligformal. 

3.2. 
Arealet, som pa kortbilaget er vist med priksignatur udlaegges til 
grant omrade o. lign. f=lles formal samt udhuse for bebyggelsens 
beboere. Arealet ma kun i begraanset omfang anvendes til parke- 
ring. 
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Q 4. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtraeden 

4.1. 
Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 95. 

Boligbebyggelsen skal opfores som sluttet bebyggelse i gadelinien 
og holdes indenfor de pa kottbilaget viste byggefelter I og II. 
Mod gaderne skal facaderne opbrydes ved hjaalp af bygnings- 
fremspring, karnapper o.lign. 
PA det faelles friareal kan tillades opfort mindre bygninger til faslles 
formal, safremt hojden ikke overstiger 3,0 m. 

4.2. 
I byggefelt I skal bebyggelsen udformes sAledes at den aftrappes 
fra to etager eller to etager med udnyttet tagetage mod nabo- 
grunden (matr.nr. 132a) til en etage med udnyttet tagetage i bygge- 
feltets vestlige del. 
Facadehojden (regnet fra terrsn til den linie hvor ydervaeg og tag- 
flade medes) ma ikke overstige 6,5 m. Den totale hojde ma ikke 
overstige 11,5 m. 

4.3 
I byggefelt II ma kun bygges med en etage med udnyttet tagetage. 
Facadehojden ma ikke overstige 5,0 m. Mod Buggesgade skal 
bygningernes hejde aftrappes og tilpasses den eksisterende 
facadebebyggelse. 

4.4. 
Boligbebyggelsens tagflader skal udformes som i princippet ligesi- 
dede sadeltage med taghasldning mellem 45 og 55 grader. 
Der kan indrettes hel- eller halvvalm ved gavle. Tage ma ikke udfar- 
res med udhawrg ved gavle og facader. 
Tagene rn& kun daskkes med rede vingetegl. 

4.5. 
ByrAdet kan tillade at der etableres tagvinduer, kviste, altaner, bal- 
koner o. lign. i tagkonstruktionen, safremt de far en placering og 
udformning, som efter byradets skon harmonerer med bebyggel- 
sens svrige ydre fremtrzeden. 

4.6. 
Boligbebyggelsens facader skal fremsta delvis som blank mur i 
rode teglsten, delvis som vandskurede eller pudsede flader. 
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5 5. Adgangs- og parkeringsforhold 

5.1. 
Korende adgang til bebyggelsen ma kun etableres fra GI. Vester- 
gade i princippet som vist pa kortbilaget. 

5.2. 
Der skal udlsegges parkeringsarealer mindst svarende til en bil- 
plads pr bolig. 
Pladsernes udformning og placering skal godkendes af byradet. 

Q 6.Tilladelse til aendring af bebyggelsen 

6.1. 
Byradets tilladelse skal indhentes inden folgende foretages: 
Hel eller delvis nedrivning. 
/Endring af tagmateriale eller tagform. 
/Endring af bygningernes overfladestruktur og farve. 
P&etning eller aandring af kviste og tagvinduer. 
FEndring af type og format af vinduer og dare. 

Q 7. Ophaevelse af lokalplanbestemmelser. 

7.1. 
Folgende bestemmelser i Lokalplan nr. 23.16 ophzves: 
$4.1. 2. pkt. vedr. tagform og trempel. 
$4.6. vedr. tagvinduer. 
s4.10. vedr kviste. 
54.15. vedr. altaner m.v. 

5 8. Varmeforsyning 

8.1. 
Bebyggelsen ma ikke tages i brug for der er sikret varmeforsyning 
med fjernvarme. 

3 9. Lokalplanens retsvirkninger 

9.1 
Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokal- 
planen ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge Plan- 
lovens § 18 kun anvendes i overensstemmelse med planens be- 
stemmelser. 
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Den eksisterende lovlige anvendelse kan fottsastte som hidtil. 
Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om etablering af de 
anleg med videre, der er indeholdt i planen. 
Byradet kan meddele dispensation til mindre v=sentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid 
med lokalplanens hovedprincipper. Mere vaesentlige aandringer af 
Iokalplanen kan kun gennemfores ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 
Private byggesewitutter og andre tilstandssewitutter, der er uforen- 
lige med lokalplanen, fortrzenges af planen. 

I henhold til Planlovens 5 27 vedtages foranstaende lokalplan en- 
deligt. 

Middelfart byrad, den 3.11.1997 

Steen Dahlstrom 
borgmester / Ole Larsen 

teknisk direktor 

Vedtagelsen er bekendtgjort den 5.11.1997. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 23.20 
Boligbebyggelse ved Buggesgade og GI. Vestergade 

Kortbilag, m&I 1500 Dato 27.1 .I 997 
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REDEG0RELSE 
Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er foranlediget af et anske fra ejeren af et areal ved 
hjarnet af Buggesgade og GI. Vestergade gaende ud pa at opfare 
en ny boligbebyggelse til erstatning for en aeldre bolig- og 
erhvervsbebyggelse (tidl. handskefabrik). 
Det nye byggeri skal opferes som randbebyggelse langs de to ga- 
der, sB det kommer til at passe ind i den eksisterende karrestruktur. 
(Se illustrationerne side 8 og 9). 
Byggeriet opfares med mure i rade mursten eller puds/vand- 
skuring, og tagene bliver tegltage med harj rejsning i stil med de an- 
dre huse i bydelen. 
Ved GI. Vestergade skal bebyggelsen med hensyn til etageantal til- 
passes de eksisterende forholdsvis hsje huse i to etager med ud- 
nyttet tagetage. Ved gadehjnrrnet og langs Buggesgade palaegges 
restriktioner, der sikrer at bebyggelsens hrajde aftrappes og indret- 
tes efter de lavere huse langs Buggesgade. 

Forholdet til anden planlaegning 

KOMMUNEPLANEN 
Lokalplanens omrade ligger i kommuneplanens rammeomrade B2, 
som er udlagt til boligomrade med kollektive anlaeg, offentlige for- 
mal og i begraenset omfang mindre ikke-generende erhvervsvirk- 
somheder. 
Der ma bygges med 1 l/2 - 2 l/2 etager, i op til 12 m hrajde og med 
en bebyggelsesprocent pa max. 100. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med lokalplanrammerne. 

BEVARINGSPLANEN 
Lokalplanen ligger inden for det omrade, som er omfattet af Lokal- 
plan nr. 23.16, “Bevaring i Middelfart gamle bydel og Vester- 
Is kken”. 
Da den aktuelle lokalplan behandler en moderne og samlet bebyg- 
gelse, som opfrzrres efter nutidens metoder, er det ikke hensigts- 
maessigt at forlange alle bevaringsplanens bestemmelser om 
bygningsdetaljer m.v. gennemfrart. Det drejer sig f.eks. om kviste 
og tagvinduer. For sadanne emner indeholder lokalplanen nye og 
mere fleksible regler. 
Desuden rummer lokalplanen supplerende bestemmelser, som - i 
overensstemmelse med bebyggelsesplanen - fastlaegger bygnin- 
gernes placering, etageantal, hsjder, former m.v. ligesom 
anvendelsesforholdene behandles. 
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Bevaringsplanen er fortsat ga4dende bortset fra de punkter, som 
udtrykkeligt ophwes i den nye lokalplans $5 7. 
I bevaringsplanen findes saledes regler m.h.t. blandt andet de ube- 
byggede arealer, hegn, beplantning, belysning, antenner og for- 
skellige tekniske anlasg. 

Forurening 

Byradet er ikke bekendt med, at der findes forurenet jord pa grun- 
den. 

Lokalplanens forhold til kystomr~decirkulaeret 

Lokalplanomradet ligger inden for kysttxerhedszonen. 
Da den fremtidige bebyggelse indpasses i den eksisterende lave 
bebyggelse og ikke afviger fra denne, mener byradet ikke at der 
bliver tale om vaesentlige visuelle pavirkninger af omgivelser. 

Starjforhold 

Lokalplanomradet ligger i en afstand pa ca. 100 m fra havnen. By- 
radet mener ikke at der vil kunne opsta gener i form af havnestej. 

Sven Allan Jensen ApS, nov. 1997 
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Boligbebyggelse ved GI. Vestergade og Buggesgade 
Situationsplan, mAI ca. 1:300 
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