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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.13 

Boligbebyggelse ved Smdergade i Middelfart 

I medfrar af kommuneplanloven ( lovbekendtg@relse nr. 391 af 22. 7. 
1985 ) fastssettes herved fralgende bestemmelser for det i $2 nasvn- 
te omrade. 

3 1 Lokalplanens formAl 

Lokalplanen har til formal at muliggrare opfarelse af en boligbebyg- 
gelse ved Sandergade og at sikre, at byggeriet indpasses bedst 
muligt i kerbstadsmiljraet. 

5 2 Lokalplanens omrhde 

Lokalplanomradet afgraznses som vist pa vedhasftede kortbilag af 
23.10.1989 og omfatter matr.numrene 343a, 344a og 344b af Mid- 
delfart bygrunde, matr.nr. 13h af Middelfart Markjorder samt alle 
grunde, der efter den 1 .1.1989 udstykkes fra de nzevnte ejendom- 
me. 

5 3 OmrBdets anvendelse 

1. 
Omradet ma kun anvendes til boligformal og bebyggelsen skal 
besta af etagehuse, Get-lav bebyggelse eller lignende. 

2. 
Byradet kan tillade, at der i omradet drives sadan virksomhed, som 
almindeligvis kan udfprres i beboelsesejendomme under forudsast- 
ning af 
a virksomheden drives af den, der bebor den pagzeldende bolig, 
& virksomheden drives pa en sadan made, at ejendommens ka- 
rakter af beboelsesejendom ikke forandres, 
& virksomheden ikke medfarer gener for de omboende, og 
& virksomheden ikke medfarer behov for parkeringspladser, som 
ikke er til rAdighed i omradet. 

3. 
Udover boligbebyggelsen kan opfares eller indrettes bebyggelse til 
fzelles formal for omradets beboere. 
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Q 4 Parkeringsforhold 

Der skal udlaegges parkeringspladser mindst svarende til en bil- 
plads pr. bolig. 
Pladserne kan tillades etableret uden for ejendommen mod betal- 
ing til kommunens parkeringsfond. 

55 Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bygningerne skal opfores som sluttet bebyggelse eller overvejende 
sluttet bebyggelse inden for de pa kortbilaget viste byggefelter I og 
II. 
Sidebygninger, altaner, altangange, karnapper, udhuse og lign. 
kan tillades opfort uden for byggefelteterne. 
Langs Sondergade skal bygningerne opfrares med facaden i vej- 
skel. 

2. 
Bygningerne ma opfores med hprjst to etager med udnyttet tageta- 
gee 

3. 
Bygningernes totale hojde ma ikke overstige 10,O m i byggefelt I og 
11,2 m i byggefelt II. 

4. 
Bebyggelsens facader skal fremtreede i teglsten, eventuelt med 
vandskuring eller puds. Partier i gavle og facader kan tillades opfort 
i andre materialer end teglsten. 
Tagene skal were sadeltage med 45O hzeldning og dazkkes med 
rode teglsten. 
Sidebygninger, udhuse og lign. kan opferes med an&e bygnings- 
former og i andre materialer. 

5. 
Bebyggelsesprocenten i omradet ma ikke overstige 90. 
Det i 5 6 stk. 2 naevnte faxdselsareal kan medregnes i bebyggel- 
sesprocenten. 

6. 
Til udvendige bygningssider og tagflader ma ikke anvendes materi- 
aler, som efter byradets skem virker sksemmende. 



5 6 Ubebyggede arealer 

1. 
Det pa kortbilaget med priksignatur viste ubebyggede areal skal be- 
nyttes til parkering, have og faelles opholdsareal for beboerne. 
Arealet skal ved beplantning, befaestelse eller lignende gives et or- 
dentligt udseende og vaxe vel vedligeholdt. 

2. 
Et 1,5 m bredt areal langs omradets sydrastlige grasnse skal fri- 
holdes for bebyggelse, beplantning m-m. og anvendes som en bag- 
sti, der giver adgang fra den offentlige p-plads til lokalplanomradet 

5 8 Varmeforsyning 

Omradet skal varmeforsynes fra Middelfart fjernvarmevwk. 

5 9 Ejerforening 

Der skal oprettes en ejerforening med medlemspligt for ejere af lej- 
ligheder eller grunde inden for omradet. 
Foreningen skal oprettes, n&r byradet krazver det, og den skal varet- 
age drift og vedligeholdelse af omradets fazlles arealer og anlag. 

5 10 Ophaevelse af byplanvedtaegt 

Den under 16. 5. 1977 af miljerministeriet godkendte byplanvedtzegt 
nr. 19 ophzeves inden for lokalplanens omrade. 

I henhold til kommuneplanlovens §27 vedtages foranstaende lokal- 
plan endeligt. 

Middelfart byrad, den 16.10.1989 

Steen Dahlstram 
borgmester / Ole Larsen 

stadsingeniar 

Arkitekt Sven Allan Jensens tegnestue, Kabenhavn 
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BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er onsket om at mulig- 
gore opforelse af en samlet boligbebyggelse pa ejendommene 
Sondergade 100-l 04. 
Da omradet er beliggende i den gamle bydel, skal bebyggelsen SQ- 
ges indpasset bedst muligt i kobstadsmiljoet. Saledes skal karre- 
strukturen med sluttet bebyggelse i gadelinie mod Sondergade re- 
spekteres, og husene skal have tegltage med hoj rejsning. 

lfalge lokalplanen skal boligbebyggelsen opfores indenfor fastlagte 
byggefelter. Disse holder en afstand pa 2,5 m til naboskel ved Ny- 
gade-bebyggelsen. Langs dette skel sikres mulighed for at anlaegge 
en bagsti mellem den offentlige parkeringsplads og karreens indre. 
Bebyggelsesprocenten er fastsat til 90, og arealet er pa 1.860 m2. 
Det svarer til, at der kan opfores 1.674 m2 etageareal. 

Perspektlv Smdergade 
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Lokalplanens forhold til anden planlaegning 

Rammerne for lokalplanlaegningen er fastlagt i kommuneplan 1985- 
1992 for Middelfart kommune. 
Lokalplanomradet er omfattet af rammebestemmelserne for hoved- 
centeromrade C4 og anvendelsen fastleegges til folgende : konto- 
rer, liberale erhverv, biograf, restaurationer, mindre vaerksteder, bo- 
liger, kollektive anlaeg og offentlige formal. 
Bebyggelsen kan opfores i l-21/2 etage med en maksimal byg- 
ningshojde pa 12 m, og den maksimale bebyggelsesprocent er fast- 
sat til 90 for omradet som helhed. 

Lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen. 

En Eeldre byplanvedtaagt (nr. 19) er ophzevet for savidt angar lokal- 
planomradet. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalpla- 
nen ma ejendomme, der er omfattet af planen ifolge kommuneplan- 
lovens 5 31 kun udstykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i over- 
ensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsaette 
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om eta- 
blering af de an&g med videre, der er indeholdt i planen. 
Byradet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser under forudsaztning af, at det ikke 
zendrer den saerlige karakter af det omrade, der sages skabt ved 
lokalplanen. 
Mere va?sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores 
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforen- 
elige med lokalplanen, fortraxrges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det vil vzere af 
veesentlig betydning for virkeliggorelsen af planen, jfr. ovenfor. 

!hr*rmy&* b.b&gph. 

Facadeopstalt mod Mej8rlgdrd8n 




