
 

 
 
 
MIDDELFART KOMMUNE 
LOKALPLAN NR. 25.02 
 
Området ved Hindsgavl slot 
 
Juli 1988 
 



LOKALPLAN NR. 25.02 
OmrZdet ved Hindsgavl slot 

Indhold 

Lokalplanens baggrund ........................ 2 
Lokalplanens indhold ......................... 3 
Lokalplanens forhold til kommuneplanen ....... 4 
Eksisterende forhold ......................... 5 
Fredningsforhold ............................. 5 
Lokalplanens tekst ........................... 6 
Lokalplanens retsvirkninger .................. 11 

Udarbejdet i samarbejde med MiddeZfart kommxnes tekniske 
forvaZtning af arkitekt Sven AZZan Jensens tegnestue, K@ben- 
havn ApS, Kobenhavn. 
Grundkort og ilZustrationsmateriaZe er stiltet tiZ rzdighed 
af arkitektfirmaet LyngfeZdt Larsen og Friborg. 



Lokalplanens baggund 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, 
at byggeudvalget for Hindsgavl dels onsker at 
fortsmtte ombygningen af avlsbygningerne, dels 
onsker mulighed for at opfsre en tilbygning til 
hovedbygningens ene sidefllaj. 
Udvidelsen har efter byr;dets skarn et omfang og 
en karakter, som indebarer, at der skal udarbej- 

des en lokalplan - ikke mindst fordi byggeriet 

sker i et hojt klassificeret naturomrAde og i 
tilknytning til fredede bygninger. 
Med hensyn til avlsbygningerne onsker byrAdet, 
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at de fortsat skal anvendes til deres nuvaerende 

formsl. Ssfremt forpagteren ikke ser sig i stand 

til at udnytte bygningerne til landbrugsdrift 
gives der dog mulighed for at de kan overgs til 

andet formAl, &i som kursusaktiviteter, hotel- 

drift og kulturel virksomhed. 

Lokalplanen overfexer i ovrigt omrsdet til byzo- 
ne, hvilket indebaerer at fremtidige bygge- og 
anlzgsarbejder godkendes af byrsdet, uden at zo- 
netilladelser fra amtsrsdet er nodvendige. 
Fredningsmyndighederne skal dog fortsat godkende 
projekter som berlzrrer de fredede bygninger og 
arealer omfattet af skov- og strandbyggelinier- 

ne. 

Desuden kan landbrugsministeriet komme ind i 
billedet i forbindelse med aendringer af de * 
landbrugsmassige forhold. 

Lokalplanens indhold 

De aktuelle projekter gdr ud p$ at fortsette om- 
bygningen af de avlsbygninger, som A/S Hindsgavl 
har lejet af Middelfart kommune. 

Ca. 60% af laden er allerede indrettet til fore- 
dragslokale og spisesal, idet der er opferrt en 

selvstendig bygningsstruktur i to etager inde i 
laden. 

Den resterende de1 af bygningen kan ogsz indret- 
tes til msdefaciliteter, og malkerummene vest 
for laden kan indrettes til kskken. 

Lokalplanen &bner endvidere mulighed for at byg- 
ge i tilknytning til de lave bygninger vest for 
hovedbygningen. 
Der fastlaegges her et byggefelt i forlangelse af 
vestflsjens anneks, som kan udbygges mod syd til 
en linie i flugt med Fruerflsjens gavl. 
Byggeriet skal holdes i samme stil som den ek- 
sisterende bebyggelse. 
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Lokalplanen betyder ikke andringer af de ydre 
rammer for bebyggelsen udover hvad tilbygningen 

indebaerer. 
Dsr sbnes dog mulighed for at opf0re enkelte 
landbrugsbygninger i tilknytning til det ret nye 
maskinhus norderst for avlsbygningerne, samt i 
ovrigt smshuse til redskaber lign. 

Bygninger der anvendes til kursus- og hotelvirk- 

somhed kan fortsat anvendes til disse formsl, og 
den landbrugsmassige benyttelse af avlsbygnin- 
gernes to staldlanger, samt en de1 af laden, kan 
fortsaettes efter gaeldende og fremtidige aftaler 
mellem byrsdet og forpagteren. 
Sifremt landbrugsdriften ophprrer, kan staldlan- 

gerne ombygges og eventuelt overgi til kursus- 
og hotelvirksomhed i tilknytning til de ovrige 

funktioner p& Hindsgavl. 

Parken skal bevares stort set i den nuvaerende 
form og fungere som en kombination af offentligt 

tilgangeligt omride og privat opholdsareal for 

kursister og fastboende. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

I kommuneplanen er omrsdet udlagt til sarligt 
prasentable erhvervsvirksomheder og institutio- 
ner, herunder kontorer, hoteller, udstillings- 
og kursusvirksomheder og offentlige form&l. 
Der kan bygges med hnrjst to etager med udnyttet 
tagetage og i hprjst 12 m's hsjde, og der kan op- 
fsres tilbygninger p& indtil ialt 800 m2. 
Omr$idet skal overfares fra landzone til byzone. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune- 

planen. 



EKSISTERENDE FORHOLD 
(1987) 

I Fredet bygning 

1. Hovedbygningen 
2. KavalerflGjen 
3. @stfl@jen 
4. FruerflqJjen 
5. Vestfl#jen 

6. Anneks til vestflg)jen 
7. Vestlzngen, stald 8. Vestlzngen, maelkerum 

9. Ladebygningen, mgderum 

10. Ladebygningen,lade og siloer 
11. Q)stlaengen, stald 
12. @stl;engen, forpagterbolig 
13. Ftidselsdagshuset, lysthus 
14. Sorgenfri, lysthus 
15. Varmecentral 
16. Ny lade, maskinhus 
17. Bolig 
18. Gammel smedie 
19. R@de hus, garage m.v. 
20. Stsngehuset, udhus 
21. Udhus 
22. Badehus 

Q Iv 
Mdl I:2000 
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Eksisterende forhold 

Hindsgavl slots hovedbygning med sidebygninger, 
samt parken og skoven mod nordvest ejes af A/S 

Hindsgavl, som anvender bebyggelsen til hotel- 
og kursusvirksomhed. 
Avlsbygningerne og arealerne omkring og nordrast 
for disse ejes af Middelfart kommune. Den store 
ladebygning er delvis udlejet til A/S Hindsgavls 

kursusvirksomhed pz langtidskontrakt, mens de to 
staldlanger er bortforpagtet og anvendes til an- 
nimalsk produktion. 

Fredningsforhold 

Flere bygninger i det samlede bygningskompleks 
er bygningsfredede. 
Bygningsfredningen omfatter: 
Hovedbygningen, Kavalerfl0jen m. ostflerj, Fru- 
erflerjen m. vestfl0j og anneks til vestflarj, 
samt muren mellem annekset og Fruerfl0jen, lade- 

bygningen med vestlange og ostlaenge, lysthusene: 

F0dselsdagshuset og Sorgenfri. 
Endvidere er den gamle smedie, der ligger uden 
for omridet, fredet. 

Lokalplanomridet er iervrigt omfattet af natur- 
fredningeslovens skov- og strandbyggeliniebe- 
stemmelser. 



‘\ 

\ . 

. .- 

under 

MATRIKULlERE FORHOLD 
Middelfart kommunes arealer vist med skravering 
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Middelfart kommune 
LOKALPLAN NR. 25.02. 
OmrAdet ved Hindsgavl slot 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgsrel- 

se nr. 391 af 22.7.1985) fastsaettes herved furl- 

gende bestemmelser for det i 5 2 nsvnte omrzde. 

5 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanens form;1 er 
at fastlzgge retningslinier for omrzdets fremti- - 
dige anvendelse, herunder give mulighed for, at 
den landbrugsmassige anvendelse kan fortsattes. 
at fastlaegge rammer for en udvidelse af anneks- - 
bebyggelsen vest for hovedbygningen, og 
& sikre at udvidelsen arkitektonisk tilpasses 

den eksisterende bebyggelse. 

5 2. Lokalplanens omrzde 

1. 

Lokalplanen afgraenses som vist p?i vedhaeftede 
ky;tbilag af 10.11.1987 og omfatter matr.nr. 

1 I 1 
fY a ar 

og dele af matr.nr. 1 og 1 af 
Hindsgavl, Middelfart markjorder, samt parcel- 
ler, der efter den 1.1.1987 udstykkes inden for 
omridet. 

2. 
Med bekendtgarelsen af den endeligt vedtagne lo- 

kalplan overfsres omrsdet fra landzone til byzo- 

ne. 
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5 3. Omrsdets anvendelse 

1. 

For bygninger i omr&det fastlaegges anvendelses- 
muligheder som det fremg& af ferlgende oversigt 
(bogstaverne henviser til kortbilaget): 

Bygning Anvendelsesmuligheder 

a. Hovedbygningen 

b. Kavalerflsjen 

C. 0stfl0jen Kursusvirksomhed, ho- 

d. Fruerflojen tel, udstilling, insti- 

e. Vestflerjen tutionsform51 0. lign. 

f. Vestflojens anneks 

9. Ladebygningen 

h. 0stlaengen 

i. Vestlsngen 

L Stzngehuset 

k. 
1. Rode Hus 

m. 

Udhuse, maskin- og 

redskabsbygninger, 

garager, o.lign. 

n. Varmecentral 

0. Bolig 

Omr&det i ewrigt skal anvendes til park, haver, 
g?irdsplads og parkering. 

2. 

Den landbrugsmassige anvendelse af arealer og 
bygninger kan fortsattes indtil anden anvendelse 
bliver aktuel efter aftale mellem byr&det og 
forpagteren. 
Eksisterende avls- og driftsbygninger kan dog 
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kun overg& til anden anvendelse i det omfang, de 
ikke laengere er erhvervsmassigt nerdvendige for 

landbrugs- og skovbrugsdriften. 

Pi hver af de to landbrugsejendomme skal bevares 

en beboelsesbygning, hvorfra jorderne kan dri- 

ves. 

5 4. Bebygqelsens omfanq, placering oq ind- 
retninq 

1. 

Opfsrelse af yderligere bebyggelse skal finde 
sted inden for det p?~ kortbilaget viste bygge- 
felt syd for annekset til vestfl0jen (f). 

2. 

Udvidelsen skal opfexes med 6n etage med udnyt- 
tet tagetage, og byggeriet skal med hensyn til 
gesimshejde, tagform, byggematerialer, fagdeling ' 
m.v tilpasses den eksisterende bebyggelse. 

3. 

Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan byrsdet til- 
lade, at der opferres smsbygninger til redskaber 
og materialer til vedligeholdelse af park o.a. 
anlaeg. 
Byrsdet kan endvidere tillade at der opferres 
landbrugsbygninger indenfor det p& kortbilaget 
viste byggeomrzde nord for avlsbygningerne. 

4. 

Endring af avlsbygningerne til medelokaler, vz- 
relser, udstilling m.v. kan finde sted indenfor 
bygningernes eksisterende ydre rammer. 
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5 5. Ubebygqede arealer 

1. 

De ubebyggede arealer skal ved beplantning, be- 

faestelse eller lignende gives et ordentligt ud- 

seende og vaere vel vedligeholdt. 

2. 
Karakteren af omridets bevoksning og haveanlag 
rns ikke aendres uden byrAdets tilladelse. 

3. 
Der skal vaere 

omrsdet efter 

offentlig adgang til parkarealer i 

naermere aftale med byrsdet. 

5 6. Tilladelser fra andre 'myndigheder. 

1. 

Uanset de foranstiende bestemmelser mb der ikke 

foretages sndringer af de eksisterende forhold, 
ferr der er opnzet tilladelse fra fredningsnaev- 
net, for sb vidt angir arealer beliggende inden 
for en afstand af 300 m fra skoven og 100 m fra 
kysten (naturfredningslovens strand- og 

skovbyggelinie). 

2. 
Alle bygningsarbejder vedr. de fredede bygninger 
kraver tilladelse fra bygningsfredningsmyndighe- 
den, hvis arbejderne g&r ud over almindelig ved- 
ligeholdelse. 
Det samme gaelder opsatning af lysinstallationer 

o.lign., samt skiltning ps facader, herunder 

tagflader. 

3. 
Fredskovarealer i omrsdet rni ikke inddrages til 
anden anvendelse, herunder byggeri, uden skov- 

myndighedernes tilladelse. 
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4. 
Lokalplanomrzdet er undergivet landbrugspligt. 
En eventuel ombygning af eksisterende avls- og 
driftsbygninger til kursus- og hotelvirksomhed 
o.lign., jfr. lokalplanens 5 3, kan ware af et 
sAdant omfang og af en sAdan karakter, at en 
tilladelse efter landbrugslovens 5 7, stk.3 er 
fornsden. Tilsvarende gaelder ved opftarelse af 
bebyggelse til ikke-landbrugsmzssige formsl. 
Forpagtning eller leje af en de1 af en land- 
brugsejendom, herunder bygninger, kan ske efter 
reglerne i landbrugsloveens 5 12. 
En eventuel senere ophavelse af landbrugspligten 
inden for lokalplanomrsdet forudsatter Land- 

brugsministeriets tilladelse, og kan ske i for- 
bindelse med udstykning af de psgaeldende land- 

brugsejendomme. 
Landbrugsministeriet kan i forbindelse med opha- 
velsen af landbrugspligten stille betingelser i 
medfsr af landbrugslovens 5 4 stk. 2 og 3 om 

b1.a. opflarelse af fornerdne beboelsesbygninger 

ps de psgaeldende landbrugsejendommes resterende 

jorder. 

I henhold til kommuneplanlovens 27 vedtages 
foranstsende lokalplan endeligt. 

Middelfart byr&d den 21.3.1988 

Steen Dahlstrom 
borgmester I Ole Larsen 

stadsingeniczw 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrsdets endelige vedtaglese og offentlig- 

gerrelse af lokalplanen md 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- 
fsrer heller ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlaeg med videre, der er indeholdt i pla- 

nen. 
Byrzdet kan meddele dispensation til mindre vae- 
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 
under forudsmtning af, at det ikke andrer den 
saerlige karakter af det omrAde, der s0ges skabt 

ved lokalplanen. 
Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan 

kun gennemf0res ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsser- 
vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortraznges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, ndr 
det vi1 vaere af vasentlig betydning for virke- 

liggsrelsen af planen. 




