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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.05 

Boligbebyggelse ved Sandergade i Middelfart 

I medf@r af kommuneplanloven (lov nr. 734 af 21. 

december 1982) fastsattes herved f@lgende bestem- 
melser for det i 5 2 naevnte omrbde. 

5 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til forms1 at give mulighed for 

opf8relse af almennyttig boligbebyggelse pb mejeri- 
grunden i Middelfart, og at sikre at byggeriet ind- 

passes bedst muligt i k@bstadsmilj@et. 

5 2. Lokalplanens omrdde 

Lokalplanen afgrmnses som vist pb vedhaftede kort- 

bilag af 30.5.1983 og omfatter matr.numrene 339, 
340, 341 og 342 af Middelfart bygrunde, og grunde 

der efter den 1.6.1983 udstykkes fra ejendommene. 

§ 3. Omrddets anvendelse 

1. 
Omrddet rn5 kun anvendes til boligformZ1, og bebyg- 

gelsen skal bests af etagehusbebyggelse, tact, lav 
bebyggelse eller lignende. 

2. 

Byrddet kan tillade, at der i omrzdet drives sddan 

virksomhed, som almindeligvis kan udf@res i beboel- 

sesejendomme under forudsatning af, 
at virksomheden drives af den, der bebor den pagael- - 
dende bolig, 

at virksomheden drives p?i en szdan mbde, at ejendom- - 
mens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, 
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at virksomheden ikke medfflrer gener for de ombo- - 
ende, og 
at virksomheden ikke medfarer behov for parkerings- - 
pladser, som ikke er til rAdighed i omrbdet. 

3. 
Udover boligbebyggelsen kan opfgres eller indret- 

tes bebyggelse til faelles form31 for omrddets bebo- 
ere. 

5 4. Parkeringsforhold 

Der skal udlaegges parkeringspladser mindst svaren- 

de til En bilplads pr. bolig. 

Pladserne kan tillades etableret uden for ejendom- 
men mod betaling til kommunens parkeringsfond. 

§ 5. Bebyggelsens omfanq og placerinq 

1. 

Beboelsesbygningerne mb opfgres med h@jst to etager 
med udnyttet tagetage. 

2. 

Bygningerne skal opf@res som sluttet bebyggelse el- 

ler overvejende sluttet bebyggelse inden for de pB 

kortbilaget viste byggefelter. 
Langs SGndergade skal bygningerne opfgres med faca- 

den i vejskel. 

Sidebygninger, udhuse o.lign. kan tillades opf@rt 
uden for byggefelterne. 

3. 

Bebyggelsen skal fremtraede i r@de mursten. Tagene 

skal vare sadeltage med 45O haeldning og daekkes med 
r@de tagsten. 
Sidebygninger, udhuse o.lign. kan dog opfflres med 
andre bygningsformer og i andre materialer. 
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4. 

Bebyggelsesprocenten i omrzdet ma ikke overstige 

100, og bygningernes totale h@jde mb ikke oversti- 
ge 10 m. 

5. 
Til udvendige bygningssider og tagflader rns ikke 

anvendes materialer, som efter byr&dets sk@n vir- 

ker skmmmende. 

8 6. Ubebyggede arealer 

1. 

De ubebyggede arealer skal benyttes til have og 

falles opholdsareal for beboerne. 

Arealerne skal ved beplantning, befzstelse eller 
lignende gives et ordentligt udseende og vzere vel 

vedligeholdt. 

5 8. Varmeforsyninq 

Omrsdet skal varmeforsynes fra Middelfart fjernvar- 

mevark. 

§ 9. Ophaevelse af byplanvedtagt 

Den under 16.5.1977 af miljtiministeriet godkendte 

byplanvedtagt nr. 19 ophzeves inden for lokalplanens 
omrzde. 

I henhold til 5 27 i lov om kommuneplanlzgning ved- 

tages foranstAende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrbd, den 17.10.1983 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. S@rensen 

stadsingeniar 
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Lokalplanens baggrund oq indhold 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i anledning af et 
projekt til opf@relse af udlejningsbyggeri pb den 

gamle mejerigrund ved Stindergade. 

Da omrddet har en central beliggenhed i den gamle 

bydel skal bebyggelsen sages indpasset bedst muligt 

i k@bstadsmilj@et. 

Karrestrukturen med sluttet bebyggelse i gadelinien 
respekteres sbledes, og husene fbr r@de tage med h@j 
rejsning. 

Der anlaegges ikke parkeringspladser pd selve ejen- 

dommen, og det indre af omrddet kan derfor anven- 
des fuldt ud til faelles gr@nt omrbde, smb haver 
til stuelejlighederne og andre udendgrs facilitet- 

er. 
De fornfldne parkeringspladser til beboerne stilles 
til rddighed pB den rigeligt dimensionerede parke- 
ringsplads umiddelbart syd for omrbdet. 

Selve grunden har et area1 p& ca. 1730 m*, og be- 

byggelsens bruttoetageareal bliver ca. 1700 m*. 

Dette giver en bebyggelsesprocent pa 98. 
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Lokalplanens forhold til anden planlagnirq 

OmrSdet er omfattet af tillaeg nr. 9 til Q 15-rammer- 

Ned for Middelfart kommune, og dette er godkendt af 

Fyns Amtsrbd. 
If@lge rammetillzgget kan omr3det anvendes til bo- 

ligbebyggelse med h@jst to etager med udnyttet tag- 
etage. 
Bebyggelsesprocenten mb h@jst ligge p2 100. 

Den tidligere udarbejdede byplanvedtzgt nr. 19 er 

ophaevet inden for lokalplanens omrbde. 

Lokalplanens retsvirkninqer 

Efter byrddets endelige vedtagelse og offentlig- 
g@relse af lokalplanen ma ejendomme, der er omfat- 

tet af planen if@lge kommuneplanlovens 5 31 kun 

udstykkes, bebygges eller i @vrigt anvendes i 

overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen medf@rer 
heller ikke i sig selv krav om etablering af de 

anlaeg med videre, der er indeholdt i planen. 

Byrddet kan meddele dispensation til mindre vaesent- 

lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsatning af, at det ikke aendrer den sarlige 

karakter af det omrbde, der s@ges skabt eller 
fastholdt ved lokalplanen. 
Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan 

kun gennemfflres ved tilvejebringelse af en ny lo- 

kalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservi- 

tutter, der er uforenelige med lokalplanen, for- 

trznges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, ndr 
det vi1 vaere af vaesentlig betydning for virkelig- 

gtirelsen af planen. 




