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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.08 

Boligbebyggelse ved Hessgade og Stationsvej i 
Middelfart 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtg@relse 

nr. 687 af 28.12.1984) fastlagges f8lgende bestem- 

melser for det i 5 2 rxevnte omrbde. 

§ I, Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til forms1 

at give mulighed for opf@relse af en tact, lav bo- - 
ligbebyggelse til erstatning for en aeldre erhvervs- 

bebyggelse, og 

at fastlzgge rammer for bebyggelsens anvendelse og - 
udformning. 

5 2. Lokalplanens omrsde 

Lokalplanen afgranses som vist p5 vedhmftede kort- 

bilag af 25.11.1985 og omfatter matr.nr. 7d, 7Cm, 

7ef f 7y 7ks, 70X og 81 af Middelfart markjorder 

og parceller, der efter den 1.4.1985 udstykkes fra 

ejendommene. 

2. 

Omrddet opdeles i delomrAderne I og II som vist pb 

kortbilaget. 

5 3. OmrBdets anvendelse 

1. 

Omrsdet udlaegges til boligformZ1. 

Det er tilladt, at der pB ejendommene drives s&dan 

virksomhed, som almindeligvis udf@res i beboelses- 

lejligheder eller beboelseshuse, r&r virksomheden 
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drives af den, der bebor den p3gaeldende bolig, og 
nsr virksomheden efter byrddets sk8n drives pb en 

ssdan msde, at ejendommens karakter af beboelses- 

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning 

o.lign.1, kvarterets prag af boligkvarter ikke 

brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper 

for de omboende eller fremkalder behov for parke- 
ringsmuligheder, som ikke er til stede i omrbdet. 
Der kan i omrdde II opfgres eller indrettes bebyg- 
gelse til fzlles faciliteter for beboerne sdsom 

vaskeri, mgdelokaler, vagtstue, redskabsrum o.lign. 

2. 
I delomr;de II skal de med priksignatur viste are- 

aler udlagges til friarealer og andre faelles for- 

mZ1. 

fj 4. Parkerings- og adgangsforhold 

1. 

Der skal tilvejebringes parkeringsarealer til ny 

bebyggelse mindst svarende til 1 bilplads pr. bolig. 

2. 
Tilkgrsels- og parkeringsarealer samt stiforbindel- 

ser i delomrsde II skal etableres i princippet som 

vist pB kortbilaget. 

Q 5. Bebyggelsens omfang, placering og ydre frem- 

tr;eden 

Langs Hessgade skal opfgres overvejende sluttet 

bebyggelse med en etage med udn'yttet tagetage og 

med rygningen parallel med gadelinien. 

Q)vrig bebyggelse skal opf@res med 6n etage eller 
en etage med udnyttet tagetage. 
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2. 

I delomrdde II skal bebyggelsen opfgres som raekke- 

husblokke inden for de pb kortbilaget viste bygge- 
felter. 

3. 

Bygningernes totale h@jde rns ikke overstige 9 m. 

4. 
I delomrdde I rns bebyggelsesprocenten pb den enkel- 
te ejendom ikke overstige 70. 

I delomrdde II rni bebyggelsesprocenten for omrddet 

som helhed ikke overstige 50. 

5. 

Til udvendige bygningssider rns ikke anvendes mate- 

rialer som efter byrsdets sk@n virker skmmmende. 

6. 

Byrddet kan g@re en tilladelse til byggeri afhzngig 

af, at bebyggelsen f&z en sddan udformning, at der 

i forbindelse med omgivelserne opnds en god hel- 

hedsvirkning. 

Supplerende bestemmelser om bebyggelsens udformning 

og afstandsforhold vi1 om forn@dent blive fastlagt 
i en lokalplan. 

9 6. Fallesantenne 

Fremtidig bebyggelse i delomrdde II skal tilslut- 

tes faelles antenneanlag, og der rns ikke anbringes 
udend@rs antenner pb de enkelte boliger. 

lggeibrugtagensen 

Ny bebyggelse rns ikke tages i brug, fglr der er etab- 

leret varmeforsyning efter byrddets naermere anvis- 
ning, og f@r det er sikret, at st@jniveauet i bolig- 

erne ikke overstiger 30 dB(A). 



5 8. Ejerforening 

1. 

Ved indretning af ejerboliger i delomrdde II skal 

der oprettes en ejerforening med medlemspligt for 
fremtidige boligejere i delomr5det. 

2. 
Foreningen skal forest& drift og vedligeholdelse af 

omrddets faelles arealer og anlag. 

3. 
Foreningens vedtaegter skal godkendes af byr?idet. 

I medf@r af kommuneplanlovens § 27 vedtages foran- 

stAende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrsd, den 18.11.1985 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Ole Larsen 

kst. stadsingenigr 



5 

BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i anledning aft 

at der er fremsat glnske om at opf@re en raekkehus- 
bebyggelse med 27 mldrevenlige boliger ved Hess- 
gade nord for jernbaneviadukten. 

Der bliver tale om bygninger i En etage med udnyt- 

tet tagetage, og der indrettes selvstaendige bolig- 

er i b&de under- og overetagen, idet de sidstnzvnte 

far adgang fra et udvendigt trappeanlzg. 
Lokalplanen er i @vrigt gjort sZ fleksibel, at ogsZi 
andre ra?kkehustyper i 6.n etage med udnyttet tagetage 

kan opf4res. 

BiltilkBrsel skal ske fra Stationsvej, og der er 

truffet aftale mellem bygherren og ejeren af Stati- 

onsvej nr. 4 (matr.nr. 70x) om erhvervelse af area1 

til en 8 m bred adgangsvej. 

For de eksisterende boliger (omrgde I i lokalplanen) 

betyder planen en fastlzggelse af de eksisterende 
forhold. 

Illustrationspla 
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Lokalplanens forhold til anden planlagninq 

Lokalplanen er i overensstemmelse med tillaeg nr. 16 

til $- 15-rammer for Middelfart kommune. 

Tillaegget er godkendt af amtsrsdet. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrddets endelige vedtagelse og offentligg@r- 

else af lokalplanen mb ejendomme, der er omfattet 
af planen if@lge kommuneplanlovens § 31 kun udstyk- 

kes, bebygges eller i Gvrigt anvendes i overens- 
stemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 

kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medf@rer 

heller ikke i sig selv krav om etablering af de an- 

laag med videre, der er indeholdt i planen. 

Byrddet kan meddele dispensation til mindre vmsent- 

lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsatning af, at det ikke zndrer den sarlige ka- 

rakter af det omrbde, der sages skabt ved lokalplan- 

nen. 

Mere vasentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemfgres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter kan eksproprieres, nZr det 
vi1 vare af vmsentlig betydning for virkeligggrelsen 

af planen. 

Sven Allan Jensens byplantegnestue, Kebenhavn ApS 

Den 27.11.1985. 




