
 

 
 
 
MIDDELFART KOMMUNE 
LOKALPLAN NR. 23.18 
 
O�entligt område ved Vestre Skole i Middelfart 
 
Oktober 1996  
 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 23.18 

Offentligt omr&de ved Vestre Skole i Middelfart 

INDHOLD 

Lokalplanens baggrund og formal 
Omradet i dag 
Lokalplanens indhold 
Lokalplanens forhold til kommuneplanen 
Lokalplanens forhold til gaeldende byplanvedtaegt 
Lokalplanens forhold til gsaldende lokalplan 
Lokalplanens forhold til anden planlaegning 
Tilladelser fra andre myndig heder 
Lokalplantekst 

Kortbilag og kommuneplantillaeg nr. 9 indsat bag i hzeftet 

Udarbejdet i samarbejde med Middelfarl kommunes tekniske forvaltning af 
Sven Allan Jensens tegnestue Aps Oktober 1996 



2 

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

ByrAdet har vedtaget, at der skal opfsres en ny hal ved Vestre Skole. 
Hallen skal fsrst og fremmest anvendes til skolens idra?tsundervisning. 
Der bliver saledes ikke indrettet plads for publikum til sportsarrange- 
menter. 

Som led i planlsegningen er der udarbejdet et skitseforslag, der viser, 
hvordan hallen kan indpasses. I skitsen er hallen, der bliver ca. 22 x 29 
meter, og de tilherende omklaedningsrum placeret ud mod parkerings- 
pladsen og den offentlige sti, hvor der i dag er indhegnet et areal til 
boldspil. Gulvet i hallen fores&z sasnket ca. 1 meter under det omgi- 
vende terraen, s& hallen ikke kommer til at syne SA h0j set udefra. Fa- 
cadehejden bliver ca. 4,5 meter og totalhejden ca. 8 meter. Efter opfe- 
relse af hallen vil bebyggelsesprocenten p6 hele grunden blive knap 
70. 

Lokalplanen skal fastlsagge bestemmelser for, hvor hallen skal ligge, 
og hvor stor den mA vzere. Form&let er bl.a. at sikre, at ny bebyggelse 
tilpasses den eksisterede bebyggelse i omradet. 

Vestre Skole skal have ny 
idrzetshal. Hallen tzenkes 
placeret ud mod stien og 

parkeringspladsen. 
Illustrationen stammer fra et 
skitseforslag, den endelige 
udformning ligger ikke fast. 
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OMRADET I DAG 

Skolen er opfsrt ad flere gange og fremtraeder derfor i forskellige ma- 
terialer og byggeskik. Den aeldste del af skolen er de to rsdstens byg- 
ninger i 3 l/2 og 2 etager. Bygningerne er velproportionerede og med 
mange detaljer. Begge bygninger er i Middelfart Kommuneatlas udpe- 
get som bevaringsvwdige. De nyere tilbygninger til skolen er i gule 
sten og i 2 etager. 

Bygningernes stsrrelse gsr dem markante i gadebilledet, der ellers er 
praeget af sma 1 l/2 - 2 etages byhuse sammenbygget i gadelinie. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

I lokalplanen fastlaegges, at om&det kun rnA anvendes til offentlige 
formal som skole, skolefritidsordning og idwtshal. Bebyggelsespro- 
centen for omr&det som helhed m& hprjst vaere 90. 

Byggeriets placering fastlaegges gennem en byggelinie, som sikrer en 
afstand pa mindst 5 meter til bagskel af boligerne i Ssndergade. Mod 
Ssndergade og Grsnnegade skal ny bebyggelse i princippet opfsres 
som sluttet randbebyggelse med facade i gadelinie. Mod den offentli- 
ge parkeringsplads og stien/vejen nord for lokalplanomr&det kan ny 
bebyggelse opferres i skel. 

Ny randbebyggelse mod Ssndergade og Grsnnegade kan opfsres i 
op ti12 l/2 etage. HPrjden rn& ikke overstige 12 meter. Den rprde 3 l/2 
etages bygning pi hjlerrnet af Ssndergade og Grnrnnegade kan dog 
ombygges og ogs& nyopferes efter brand. 0vrig ny bebyggelse m& 
hsjst were i 1 l/2 etage og 8,5 meter hsj. 

Selvom lokalplanen tillader bebyggelse i op til 12 meters hsjde skal 
bygningsreglementets regler om hsjde i forhold til naboskel stadig 
overholdes. Ved lokalplanens ikrafttraeden gaelder, at hprjden ikke rn& 
overstige 3 meter + 0,8 x afstanden til naboskel. Hvor bebyggelsen til- 
lades opfert i skel rnA hsjden ikke overstige 0,8 x afstanden til bebyg- 
gelsen pa nabogrunden, undtagen i vestskel mod Ssndergade 47, 
hvor bebyggelsen skal sammenbygges henover skel. 

Facadehejde og bygningslaengde skal sages afstemt i forhold til den 
eksisterende bebyggelse i omr&det. Stnrrre bygninger som idraetshal- 
len skal brydes op i mindre enheder, f.eks. gennem bygningfremspring 
og/eller asndring af facadens materialer. Afvigelser kan tillades, hvor 
saerlige arkitektoniske lssninger tilferer omr&det ny kvalitet. 

Ny bebyggelse skal opfsres med facader i blank mur i rarde blfldstrsg- 
ne sten, eller med facader i teglsten, der vandskures evt. med indfarv- 
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Parkering Ny Multisal 

Facade mod nord ca. 1500 

Passage Samlingssal Gnannegade 

Srundergade 

Tvaersnit ca. 1500 

Privat have Skel - Ny Multihal ----+-- Sti/vej 

i 

0verst facade mod stien ning eller efterfnrlgende kalkninglmaling i lyse afdaempede farver. Min- 
nord for IokalplanomrAdet. 
Nederst ha/lens placering 

dre bygningsdele som karnapper, vindfang og lignende kan opfsres i 

og stBrre/se i forhold til 
trae, St&l, glas eller andre lette materialer. 

boligerne i Sgndergade. 
Tage pA bygninger i gadelinie skal udferres som ligesidet sadeltag 
uden synlig trempel og med en taghaeldning mellem 45 og 55 grader. 
Tage pi evrige bygninger kan udferes som ligesidet sadeltag eller 
med ensidig taghaeldning og med en taghaeldning mellem 20 og 45 
grader eller som flade tage. Tagene skal daekkes med red vingetegl, 
naturskifer, bl&ort eternitskifer eller sort eller grGt tagpap. 

De to bevaringsvaerdige bygninger rn& ikke nedrives eller sendres 
uden byrgdets saerlige tilladelse. 

Ubebyggede arealer skal ankegges som lege- og opholdsareal. Mod 
de offentlige gade-, sti- og parkeringsarealer skal der opferes hegns- 
mur, plankevzerk eller stakit i skel. Eksisterende tracer rnG ikke fjernes 
uden byr&dets saerlige tilladelse. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

LokalplanomrAdet ligger inden for rammeomraderne D2 og C3 i Kom- 
muneplan 1993-2002. I fslge rammebestemmelserne for D2 skal om- 
rAdet anvendes til skole, kulturelle og sociale institutioner. Der kan 
bygges i 1-3 l/2 etage og med en hlbjde pA max. 15 meter. Bebyggel- 
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sesprocenten ma hsjst were 90 for omr&det som helhed. I fslge ram- 
mebestemmelserne for C3 skal omridet anvendes til centeromr&de 
med kontorer, liberale erhverv, biografer, restauranter, mindre ikke- 
generende vaerksteds- og produktionsvirksomhed., boliger, kollektive 
anlaeg og offentlige formal. Der kan bygges i l-2 l/2 etage og med en 
hrzljde pA max. 12 meter. Bebyggelsesprocenten mA hprjst were 90 for 
omradet som helhed. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, men by&- 
det snsker i forbindelse med lokalplanen at regulere graensen for ram- 
meomr&de D2, s& graensen kommer til at svare til lokalplanens omr& 
de og dermed de faktiske matrikelgraenser. Der er derfor udarbejdet et 
tillaeg nr. 9 til kommuneplanen, der regulerer graenserne. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL GbELDENDE BYPLANVEDTkEGT 

LokalplanomrSdet er bmfattet af partiel byplanvedtaegt nr. 17. Lokal- 
planomr&det ligger i vedtaegtens delomrgde 4, der er udlagt til offentli- 
ge form&l som skole og p-plads. Der er ikke fastsat bestemmelser for 
omfang og placering af nyt byggeri. Nye sterre byggerier kraever der- 
for, at der udarbejdes en lokalplan. 

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophaeves byplanved- 
taegt nr. 17 inden for lokalplanens omr&de. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL GALDENDE LOKALPLAN 

LokalplanomrAdet er omfattet af lokalplan 23.16, bevaring i Middelfarts 
gamle bydel og i Vesterlnrkken. FormAlet med lokalplan 23.16 er at sik- 
re det bevaringsvaerdige ksbstadsmiljs, bl.a. ved at sikre at der ved 
ombygning og ny bebyggelse tages hensyn til de historisk betingede 
bebyggelsesstrukturer, og at facadehsjder, bygningslaengder og dyb- 
de afstemmes efter den eksisterende bebyggelse i gaden. 

Lokalplan 23.16 giver ikke mulighed for at opfsre stsrre offentlige byg- 
ninger som en idraetshal, der ikke kan indpasses i den eksisterende 
karrestruktur. lntentionerne i lokalplan 23.16 er imidlertid ssgt fastholdt 
i denne lokalplan. Bestemmelserne om materialer, taghaeldning og 
hegning er s&ledes medtaget i det omfang, det er aktuelt, og der er 
medtaget bestemmelser om, at facaden pA sterre bygninger skal op- 
deles i mindre enheder for bedre at falde sammen med de omkringlig- 
gende bygninger. 

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophaeves lokalplan 
23.16 inden for lokalplanens omrAde. 



LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLAGNING 

Kystbeskyttelse 
LokalplanomrAdet ligger inden for den kystnaere zone, som er omfattet 
af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 

Hvis ny bebyggelse og anlseg vil p&virke kysten visuelt, skal der gprres 
rede for p&irkningen, og hvis bebyggelsen afviger vaesentligt i herjde 
og omfang fra den eksisterende bebyggelse i omridet, skal der gives 
en begrundelse her-for. 

Det er byr&dets vurdering, at det nye byggeri ikke vil pZivirke kysten 
visuelt, da byggeriet ligger i et omr&de, der i forvejen er forholdsvis tact 
bebygget, og da nye bygninger ikke bliver hsjere end de omkringlig- 
gende. 

Trafik 
Der er adgang for ksrende trafik til omridet fra Ssndergade og den 
offentlige sti/vej nord for lokalplanomr&det. Der kan sandsynligvis ikke 
indrettes det nsdvendige antal parkeringspladser inden for lokalplan- 
omr&det, s& parkering henvises til de offentlige parkeringspladser i 
den centrale bydel. 

Da idraetshallen ikke indrettes med plads for publikum til sportsarran- 
gementer, vurderes parkeringsbehovet til 15 pladser. Behovet vil isaer 
ligge om aftenen og i weekenden, hvor der i dag er ledige parkerings- 
pladser. Hvis hallen skal anvendes til msde- eller foredragssal vil par- 
keringsbehovet vaere vaesentligt hsjere, skrzmsmessigt 100 - 150 
pladser. Ogs& her vil der isax vaare tale om aften- og weekendarran- 
gementer, da hallen i dagtimerne benyttes af skolen. 

Varmeforsyning 
I frzrlge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomr&det forsy- 
nes med fjernvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny 
bebyggelse ikke rn& tages i brug, fprr tilslutning til fjernvarmevaerket 
har fundet sted. 

Stsj fra veje og jernbanen 
Der rni som hovedregel ikke udlaegges nye arealer til boliger, instituti- 
oner og udenders opholdsarealer i omr&der, der er belastet af et stej- 
niveau over 55 dB(A) fra eksisterende eller planlagte veje og over 60 
dB(A) fra jernbaner. Da der er tale om om- og tilbygning til en eksiste- 
rende institution i et tact byomride, kan reglerne fraviges, hvis stej- 
grzenserne kan opfyldes pB en facade pA hver bygning og p& de pri- 
maere udendsrs opholdsarealer. 

Det beregnede stejniveau fra trafikken ligger i Grlannegade pZr 61 
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dB(A) og i Sendergade pA 58 dB(A). Der er ikke planer om aendringer 
af gadernes benyttelse, som vil medfsre en sendret stejbelastning 
fremover. 

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opfares som sluttet 
randbebyggelse mod Grsnnegade og Ssndergade. Hvor der ikke er 
bebyggelse, skal der opfares hegnsmur eller plankewerk. Trafikstajen 
vil dermed blive dzempet tilstraekkeligt pg facaderne mod g&den og 
pg legepladsen. 

LokalplanomrAdet ligger ca. 300 meter fra jernbanen. For at sikre en 
tilstraekkelig drempning af stsjen skal boliger, institutioner mv. normalt 
ligge i en afstand af 350 meter fra banen. Da der er opsat en staj- 
skserm pA hele den banestraekning, der ligger naermere end 350 me- 
ter fra lokalplanomr&det, vil stejgraenserne kunne overholdes. 

SWj f ra erhvervsvirksom heder 
Lokalplanomr&det ligger ca. 120 meter fra havneomr&det, der i en lo- 
kalplan er udlagt til erhvervsvirksomheder, der ikke forurener med 
hensyn til stsj, luft og lugt. Der er ikke i lokalplanen fastlagt en graen- 
sevaerdi for den udendsrs stsjbelastning fra virksomhederne. Den vej- 
ledende mindsteafstand fra den type af virksomheder til boliger og in- 
stitutioner er 160 meter. Da der ligger sluttet randbebyggelse mellem 
havnen og IokalplanomrAdet, er det byr&dets vurdering, at der ikke bli- 
ver problemer med stsj fra havneomr&det. 

Forurening 
Middelfart Kommune er ikke bekendt med, at der findes forurenet jord 
pa grunden. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Lokalplanen krawer ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myn- 
digheder. 



Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 23.18 

Offentligt omrade ved Vestre Skole i Middelfart 

I henhold til planloven (jvf. lovbekendtgsrelse nr 746 af 16. 08. 1994) 
fastsaettes herved ferlgende bestemmelser for det i $2 naevnte omr&- 
de 

5 1. Lokalplanens formal 

Lokalplanen har til form&l: 

at give mulighed for, at der kan opferes en hal til skolens indendprrs 
idraetsfaciliteter, 

at sikre, at hallen ved placering, udformning og materialevalg ikke 
kommer til at virke for dominerende i forhold til den eksisterede 
bebyggelse i omrAdet, 

at sikre, at ny bebyggelse mod Ssndergade og Grannegade opfs- 
res i gadelinie og tilpasses i udformning og materialevalg til den 
eksisterede bebyggelse i omr&det, 

at sikre, at bygninger af szerlig arkitektonisk og kulturhistorisk vaer- 
di bevares. 

5 2. Lokalplanens omriide og zonestatus 

1. 
Lokalplanen afgraenses som vist p& kortbilag af 28.05.1996 og om- 
fatter matr. nr. 15Ob Middelfart bygrunde samt alle parceller, der efter 
den 25.04.1996 udstykkes fra den nsevnte ejendom. 

2. 
OmrAdet ligger i byzone. 
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5 3. OmrZidets anvendelse 

1. 
Omridet mA kun anvendes til offentlige form&l som skole, skolefritids- 
ordning og idraetshal. 

5 4. Veje og parkering 

1. 
Biladgang til omr&det kan ske fra Snrndergade og den offentlige sti/vej 
nord for IokalplanomrAdet. 

2. 
Safremt der ikke kan indrettes det nerdvendige antal parkeringspladser 
pA egen grund, kan byr&det give tilladelse til, at de eksisterende offent- 
lige parkeringspladser i den centrale bydel benyttes. 

6 5. Tekniske anlaeg 

1. 
Elledninger rn& alene udfrzrres som jordkabler. 

2. 
Der mA ikke uden byr&dets saerlige tilladelse opsaettes synlige uden- 
dsrs antenner, paraboler eller lignende. 

3. 
Belysning p& bygninger og udenderrs arealer skal were med glerdelam- 
pekarakter og udfnrres i et nutidigt design, der pa naturlig og diskret 
made indg& i gadebilledet. Belysningen m& ikke virke blaendende. 

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Bebyggelsesprocenten for omr&det som helhed mA ikke overstige 90. 

2. 
Ny randbebyggelse mod Ssndergade og Grsnnegade rn& ikke opfPrres 
i mere end 2 l/2 etage. Herjden rn& ikke overstige 12 meter. Den eksi- 
sterende 3 l/2 etages bygning p& hjarnet af Ssndergade og Grernne- 
gade kan med byr&dets ssarlige tilladelse ombygges og genopfarres 
efter brand. Ovrig ny bebyggelse mA hsjst vaere i 1 l/2 etage og 8‘5 
meter hsj. 
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3. 
Mod Sendergade og Grsnnegade skal ny bebyggelse principielt opfa- 
res som sluttet bebyggelse med facade i gadelinie, og facadeherjde, 
bygningslaengde og dybde skal afstemmes i forhold til den eksisteren- 
de bebyggelse i gaden. Afvigelser kan tillades, hvor szwlige arkitekto- 
niske lssninger tilflarer omr&det ny kvalitet. 

4. 
Mod lokalplanomr&dets nord- og estskel kan ny bebyggelse opflares 
med facade i skel. Ved ny stsrre bebyggelse skal facaden opbrydes, 
f.eks. gennem bygningsfremspring og/eller sendring af facadens mate- 
rialer, s?i bebyggelsens proportioner harmonerer med de omkringlig- 
gende bygningers proportioner. 

5. 
Mod bagskel til de tilgraensende ejendomme i Ssndergade skal ny 
bebyggelse placeres i en afstand af mindst 5 meter fra skel som vist 
p5 kortbilaget. 

0 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 
Endring af bygningers ydre fremtraeden skal ske under hensyntagen 
til bygningens oprindelige arkitektur og saerlige byggeskik. 

2. 
De bygninger, der p& kortbilaget er angivet som bevaringsvaerdige, rn& 
ikke nedrives, ombygges eller p& anden m&de aendres uden byrAdets 
saxlige tilladelse. 

3. 
Ny bebyggelse skal opfsres med facader i blank mur i rsde blsdstrsg- 
ne sten, eller med facader i teglsten, der vandskures evt. med indfarv- 
ning eller efterfelgende kalkning/maling i lyse afdasmpede farver. Min- 
dre bygningsdele som karnapper, vindfang og eventuelle gange mel- 
lem bygningerne kan opfsres i trae, St&l, glas eller andre lette materia- 
ler. 

4. 
Tage p& bygninger i gadelinie mod Ssndergade og Grnrnnegade skal 
udfsres som ligesidet sadeltag uden synlig trempel og med en tag- 
hzeldning mellem 45 og 55 grader. Tage pB evrige bygninger kan ud- 
fares med en taghssldning mellem 20 og 45 grader eller med fladt tag. 
Tagene skal daekkes med red vingetegl, naturskifer, bl&sort eternitski- 
fer eller sort eller g&t tagpap. 
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5. 
Bygninger i gadelinie mod Sendergade og Grrzrnnegade m& ikke have 
udhaeng ved gavle og facader. Gavle skal udfsres som murede hel- 
gavle. 

5 8. Ubebyggede arealer 

1. 
Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til tilksrsel og parkering, skal 
anlaegges som lege- og opholdsareal. 

2. 
Mod gade, sti og offentlig parkeringsplads skal ubebyggede arealer 
hegnes med hegnsmur, plankevaerk eller stakit. Hegnsmure og plan- 
kevserker kan udferes med en max. hrajde pB 180 cm, stakitter med en 
max. hnrjde pi 120 cm. 

3. 
Hegnsmure skal opfares i teglsten og afdaekkes med vingetegl. 

4. 
Plankevzerker og stakitter skal udfrzrres med lodret braeddebeklsedning 
og males med daekkende farve af karakter som oliemaling. Stakitter 
skal principielt were hvidmalede. 

5. 
Eksisterende tracer mZi ikke fjernes uden byr&dets saerlige tilladelse. 

6. 
Terraenreguleringer pa mere end plus/minus 0,5 meter skal godkendes 
af byrhdet. 

0 9. Forudsaetning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

1. 
Ny bebyggelse i omrAdet skal tilsluttes Middelfart Fjernvarme I/S. Be- 
byggelsen mA ikke tages i brug, ferr tilslutning har fundet sted. 

0 10. Ophaevelse af byplanvedtaegt og lokalplan 

Den af boligministeriet godkendte byplanvedtagt nr. 17 og den af 
byridet vedtagne lokalplan nr. 23.16 ophaeves for lokalplanens omr& 
de. 
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6 11. Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrAdets endelige vedtagelse og offentliggsrelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i ferlge planlovens $18 
kun udstykkes, bebygges eller i evrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaNe som hidtil. Lokal- 
planen medferer ikke i sig selv krav om etablering af de anlseg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforeneli- 
ge med lokalplanen, fortrsenges af planen. 

ByrAdet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser af 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. Mere vsesentlige aendringer kan kun gennem- 
fsres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Vedtagelsespltegning 

Endeigt vedtaget af Middelfart By&d den 7. oktober 1996. 

Steen Dahlstrsm 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direktsr 
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Middelfart Kommune 

TILLEG NR 9 TIL KOMMUNEPLAN 1993-2002 

Offentligt omr&de ved Vestre Skole i Middelfart 

Det pa kortet viste omrade overfarres fra rammeomrade C 3 til det til- 
Qraensende rammeomrade D 2 med f0lQende rammer for lokalplan- 
lsegningen: 

1. Omradets anvendelse skal fastlaegges til offentlige formal som sko- 
le, kulturelle OQ sociale institutioner. 

2. Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 90 for omradet som hel- 
hed. 

3. Bygningerne ma h0jst opferres i 3,5 etager, OQ hlajden ma ikke over- 
stige 15 meter. 

Endeligt vedtaget af Middelfart By&d den 7. oktober 1996. 

Steen Dahlstr0m 
BorgmeSter / Ole Larsen 

Teknisk direktar 


