MIDDELFART KOMMUNE
LOKALPLAN NR. 23.02
Hotel Melfar i Middelfart

Middelfart

kommune

LOKALPLAN
Hotel

NR. 23.02

Melfar

I henhold

i Middelfart

til kommuneplanloven

1975) fastsaettes

herved

(lov nr.

folgende

287 af 26. juni

bestemmelser

for det

i S 2 nazvnte omrsde.

S 1. Lokalplanens

form&l

Lokalplanen

har til form51

anvendelsen

af bygningen

lejligheder),

at give mulighed

fra hotel til boligformsl

og i den forbindelse

szledes,
at kravene
heder opfyldes.

§ 2. Lokalplanens
Lokalplanen

for at azndre

regulere

om opholdsarealer

(ejer-

bebyggelsen

og redningsmulig-

omrgde

afgraenses

6. 6. 1979 og omfatter

som vist ps vedhaeftede
folgende

matr.

kortbilag

af

numre:

samt parcel67, 68, 70d og 73b af Middelfart
bygrunde,
ler, der efter den 1. 5. 1979 udstykkes
fra ejendommene.

§ 3. Omrgdets
Omridet

anvendelse

udlzegges

til boligform%l.

Der rnz h@jst indrettes
18 lejligheder.
Lejlighederne
kan indrettes
i stueplan,

p& 1. etage og ved

udnyttelse
af tagetagen.
I bebyggelsens
kazlder under flojen langs Brogade
rettes birum,
faellesrum m. v. Der kan herudover
butikker,

restauration

eller

lignende

kan indindrettes

erhvervsvirksomheder,

som efter byrgdets skonnaturligt
passer ind i havnemiljoet.
I etagen under terrassen
mod Havnegade kan indrettes
garager for ejendommens

beboere.
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S 4. Opholds-

og parkeringsarealer

1.
Der skal tilvejebringes
svarende

udendgrs

til 50% af boligarealet

opholdsarealer

mindst

og 25% af erhvervsareal-

et.
Opholdsarealerne

kan indrettes

2.
Der skal tilvejebringes
& pr. bolig og en pr.

5 5. Bebyggelsens

parkeringspladser
25 m2 erhvervsareal.

omfang

1.
De p& kortbilaget

ps flade tage.

og placering

med krydsskravering

bygningsdele

nedrives.

2.
Den ovrige

bebyggelses

ydre

svarende

og ydre

viste

fremtraeden

til

fremtraeden

bygninger

med hensyn

bygningsformer

og -materialer

samt farver,

per og lignende

rng ikke aendres uden byr&dets

og

til

vinduestytilladelse.

S 6. Faellesanlzeg
For bebyggelsen
tilslutning

tages i brug til boligform&l

til fjernvarmeanlaeg

Der m& ikke anbringes

xl Opmaerksomheden

private

skal etableres

og faelles antenne.
udendgrs

antenner.

henledes pg, at fl@jen langs Brogade
er fredet i klasse B, d. v. s. at zendringer
af bygningens
ydre desuden krawer tilladelse
fra Det saerlige Bygningssyn.
Pztaenkte aendringer af det indre forelaegges Det saerlige
Bygningssyn
til udtalelse.
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I henhold

til lov om kommuneplaner

lokalplan

endeligt.

Middelfart

by&d,

vedtages

foranstsende

den 1. 10. 1979

p. b. v.
Herman Jensen
borgmester

/

J. Elsborg
fg. stadsingenigr
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BILACLokalplanens
Lokalplanen
udstykke

indhold
er udarbejdet

Hotel

Melfar

i anledning

at nedrive

ps terrassen

om at

i 18 ejerlejligheder.
at forholdene
med hensyn til opholdsm. v. skal bringes i overensstemmel-

Udstykningen
betyder,
arealer,
brandredning
se med reglerne
for boligbebyggelse.
vendigt

af planerne

Det bliver

en garagebygning

i gzrden,

mod havnen og den sydligste

derfor

nod-

en tilbygning

trediedel

af vest-

flojen.
Indretning

af lejligheder

i tagetagen

betyder

formentlig,

at

der bliver sat kviste ps tagfladen mod havnen, og zendringen af etageadskillelsen
mellem salen og tagetagen i mellembygningen kan medfore andringer
af facadens vinduesformater.
I @vrigt er det tanken
fremtraeden,

s% vidt muligt

og der sker

siledes

at bevare

ikke ydre

bebyggelsens

aendringer

fredede #stfl#j langs Brogade.
I dennes kaelder-etage
vi1 der fortsat vaere mulighed
indrette
restaurant
eller lignende mod havnepladsen.
Lokalplanens
Lokalplanen

forhold

for at

til anden planlaegning

er i overensstemmelse

og de midlertidige

af den

rammer

med dispositionsplanen

for lokalplanlaegningen

(§ 15-

rammerne),
som udlaegger omrgdet til bl. a. boliger og
mindre erhvervsvirksomheder.
Bebyggelsesprocenten
for den vestlige bydel som helhed er
i § 15-rammerne
fastsat til maksimalt
60, og denne overskrides
dommens

ikke ved ombygningen,
bebyggelsesprocent

som i ovrigt

reducerer

ejen-

fra ca. 160 til ca. 140.

De kraevede parkeringspladser
vi1 dels blive indrettet
i keelderetagen,
dels blive erhvervet
p& havnepladsen
ved betaling
til kommunens
parkeringsfond.
Lokalplanen
er desuden i overensstemmelse
med de godkendte spildevandsplaner

for kommunen.

Lokalplanens
Efter

retsvirkninger

byr&dets

vedtagelse
og offentligg@relse
af
der er omfattet af planen ifpllrn& e jendommen,

lokalplanen

endelige

ge kommuneplanlovens
i Gvrigt

anvendes

$ 31 kun udstykkes,

i overensstemmelse

melser.
Den eksisterende

lovlige

anvendelse

bebygges

med planens
af ejendommen

eller
bestemkan fort-

saette som hidtil.
Lokalplanen
medf@rer heller ikke i sig
selv krav om etablering
af de anlzeg med videre,
der er in, deholdt i planen.
Byrsdet
pelser

kan meddele
af lokalplanens

at det ikke zendrer
vesentlige

under

karakter

fastholdt

ved lokalplanen.

afvigelser

fra lokalplanen

f@res ved tilvejebringelse

Jensens

tegnestue

vazsentlige

lem-

forudsaetning

af,

af det omride,

af en ny lokalplan.

Den 24.10.1979
Sven Allan

til mindre

bestemmelser

den saerlige

s@ges skabt eller
Mere

dispensation

der

kan kun gennem-

