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Algade vest for Ton/et 

INDLEDNING 

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik pa at udnytte de plan- 
laegningsmuligheder, som byradet har, med hensyn til bevaring og 
forbedring af strogkvarteret i Middelfart. 

Behovet for en sadan bevaringsplan hasnger sammen med, at der 
er fremkommet en lang raekke nye bygningskonstruktioner og nye 
materialer til facader, tage, vinduer, skilte m.v. 
Disse konstruktioner og materialer ses ind imellem anvendt pa en 
made, som ikke passer i stedets byggetradition og bybillede i ovrigt. 
Det geelder save1 ved opfarrelse af nye bygninger som ved ombygn- 
ing af de eksisterende. 

Lokalplanen fastlazgger - sammen med en raekke asldre lokalplaner 
og byplanvedtaegter - nogle grove rammer for nybyggeriet. Herved 
sikres en vis helhedsvirkning med hensyn til hovedformer og mate- 
rialer, samtidig med at der gives mulighed for de variationer i be- 
byggelsen, som giver et levende bybillede. 

Med hensyn til Eendringer af de eksisterende huse, vil det ikke were 
muligt at planlegge detaljeret og tage harjde for de forskelligartede 
situationer, der opstar. 
I stedet indfores der med lokalplanen den regel, at en rsekke ydre 
eendringer af bebyggelsen langs stroggaderne skal godkendes af 
kommunen. Det gaelder ogsa aendringer, som man ellers kan fore- 
tage uden tilladelse, f.eks. aendringer af vinduer, facadefarve og 
tagmateriale samt opsaetning af skilte. 
Alt dette kan af bygningernes ejere og brugere opfattes som et al- 
vorligt og generende indgreb i den private dispositionsret. 



Algade nr. 74 OQ 76 f0r 

Algade nr.3 f0r (kwgst til venstre) 

lgennem &ene er der sket en rzekke forbedringer, 
hvor gamle bygninger er sat i stand pa en udmw- 
ket mgde. 
AlQade nr. 16 har sAledes fAet tegltag OQ nye, 
“rigtigere” vinduer. 
Nabohuset Algade nr. 14 er blevet smukt istandsat 
efter lukningen af k0bmandsforretningen, OQ huset 
ved kirken, Algade nr. 3 har filet fjernet en uheldig 
overetage. 

Algade nr. 3 nu. 
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Pa den anden side kan man ogsa betragte det som en ulempe, de 
enkelte ma tale, for til gengaeld at fa 0get sikkerhed mod, at der sker 
ting pa nabo- og genboejendomme, som forringer det omgivende 
milj0. 

Det er byradets hab, at centeromradets beboere, forretningsdri- 
vende og grundejere vil ga ind for de ideer, som ligger bag beva- 
ringsplanen, idet man ma erkende, at planen kun vil fungere efter 
hensigten, hvis alle patter arbejder med pa at bevare og forbedre 
de mange sma og store ting, som giver kvarteret dets saerpraeg og 
kvaliteter. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLlEGNlNG 

I kommuneplanens hovedstruktur er udpeget et omr8de af beva- 
ringsinteresse, indenfor hvilket byradet succesivt vil udarbejde be- 
varende lokalplaner for saerlige husraekker og karreer. Lokalplanen 
ligger indenfor dette omrade. 
Lokalplanens anvendelsesmasssige og bebyggelsesregulerende 
bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens lokal- 
planrammer. 
For delomrade II er de tidligere vedtagne byplanvedtaegter nr 16, 
17, 19 og 21 samt lokalplanerne 23.01, 23.04 og 23.07 fortsat 
geldende. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggorrelse af lokalpla- 
nen ma ejendomme, der er omfattet af planen ifprlge kommune- 
planlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller iarvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsaette 
som hidtil. Lokalplanen medf0rer heller ikke i sig selv krav om eta- 
blering af de anlaeg med videre, der er indeholdt i planen. 
Byradet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser under forudszetning af, at det ikke 
zndrer den saerlige karakter af det omrade, der s0ges fastholdt 
ved lokalplanen. 
Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfarres 
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Lokalplanen indeholder i $6 bestemmelse om, at facadebebyggel- 
sen langs str0ggaderne ikke ma nedrives uden tilladelse fra by&- 
det. Hvis en sadan tilladelse nzegtes, kan ejeren efter kommune- 
planlovens $33 under visse forudwtninger forlange, at ejendom- 
men overtages af kommunen, mod erstatning. 

Private byggeservitutter og andre tilstandssetvitutter, der er ufor- 
enelige med lokalplanen, fortraanges af planer-r. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det vil vzere af 
v%sentlig betydning for virkeliggarrelsen af planen. 
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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR 23.12 
Facadebebyggelse langs Algade, Ostergade og Odensevej 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 
af 22.7.1985) fastssettes hewed farlgende 
bestemmelser for det i 5 2 naevnte omrade. 

Q 1 Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til formal 
& medvirke til bevaring af karakteristiske 

bygninger og gadebilleder, 
& sikre at ny bebyggelse og ombygninger 

tilpasses omgivelserne, 
& sikre at skiltning og reklamering tilpas- 

ses bebyggelsen og gives et omfang, 
som er foreneligt med de bevarings- og 
miljramaessige interesser, og 

a give mulighed for at omradet bevares 
som et aktivt forretningsmiljer. 

5 2. Lokalplanens omrade 

Lbkalplanen afgraenses som vist pa 
vedheeftede kortbilag 1 af 3.3.1990 om- og 
fatter felgende ejendomme: 
Middelfart bygrunde: 
it, lb, le, lu,lo, 19, lh, li, lm, lk, 11, in, lo, 
lr, ls, la, lc, 2e, 2b, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9e, lob, 

11, 12q 14c, 14e, 14a, 14d, 14b, 15q 17q 18, 
19c,l9a, 20q 20a, 2Ob, 21q 23q 24a, 25, 26, 
27, 28a, 28b, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40a, 40b, 41, 42, 43, 44, 45a, 45b, 
46, 47a, 47b, 48a, 48b, 49, 5Ob, 51 b, 52, 53, 
54, 55, 56, 59, 139, 140a, 141, 142, 143, 
144, 145h, 145a, 146, 147a, 148,149q 150a, 
151b, 152q 153, 154a, 1549, 155q 156, 
157a, 158b, 159e, 160a, 161q 161d, 162e, 
164,351 a, 352a, 366a, 367a, 369,370q 
web, 371q 375q 375b, 376,377,378,379, 
380, 381,396q 386, 387a, 388,389,390, 
391,392,393a, 395,397,398,399,40Oa, 
4009, 400f, 4008, 400d, 400o, 4Olc, 
Middelfart markjorder: 
I 2y, 12bg, 9, 9i, 9k, 91, 9”‘, 9t, gee, 9ao, 9aP, 
gaq, gbf, gbm, 9bp, gcn, 9cl, 9b=, 11 e, 1 lr, 11 g, 
lli, ilk, lit, llm, lln, 114, llr, 11% IV, 
llu, llv, 11=, 11e,11x, 
samt parceller der efter den 1.3.1990 ud- 
stykkes i omrddet. 

2. 
Lokalplanens omrade opdeles i del- 
omraderne I, II og Ill som vist pa kortbilag 2. 



MIDDLLFART 

K~bstadsbebyggeken i slutningen af 1800-tallet 

I det fnrlgende star lokalplanens bestemmelser i den venstre spalte, og 
kommentarerne med kursiveret skrift ud for i hnrjre spalte. 

5 3. OmrAdets anvendelse 

1. 
Delomrade I skal anvendes til boligformA1. 
ByrAdet kan dog tillade at der indrettes min- 
dre butikker, restauranter, liberale erhverv, 
institutioner og publikumsorienterende virk- 
somheder, som kan indpasses i den eksiste- 
rende bebyggelsesstruktur, og som iarvrigt 
passer ind i kvarteret. 

Ad Q 3 

Algade vest for Ton/et, delomrade I, hsrer til 
den a?ldste del af Middelfart, og bebyggel- 
sens kebstadskarakter er sazdeles velbeva- 
ret. Det skyldes bl.a. at centerudviklingen 
med indretning af sterre butiksenheder med 
tilherende parkeringspladser er foregaet 
langs Algade est for Torvet og ved 0ster- 
gade. 
Samtidig med at byens centertyngdepunkt 
saledes er flyttet modest, harder vaxet en 
tendens til at dagligvarebutikkerne vest for 
Torvet er lukket eller gaet over til at handle 
med specialvarer. 
Det er byradets enske at der fortsat skal 
vawe dette indslag af detailhandel i gade- 
stra?kningen og at ogsa restaurationer og 
andre virksomheder fortsat her medvirke til 
at skabe liv i kvarteret. 
Der abnes derfor mulighed for at nyetablere 
sadanne publikumsorienterede, centervirk- 
somheder og erhverv, alt under hensynta- 
gen til bevarelse af de mi@mswsige kvali- 
teter. 
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Ved lokalplanen 5 :0ges det at bevare 
et attraktivt miliQ i byker nen. 

2. 
Delomr&de II skal anvendes til centerformal. 
Der ma kun opfnrres eller indrettes bebyg- 
gelse til detailhandel, kontorer, pengeinsti- 
tutter, klinikker, restauranter samt institutio- 
ner af almennyttig karakter og andre publi- 
kumsorienterede virksomheder, som efter 
byradets skon naturligt finder plads i omr$ 
det. 
Langs Algade/lZlstergade mellem Torvet og 
Kappelsbjerg gazlder dog den begrzensning, 
at der ikke ma indrettes pengeinstitutter, for- 
sikringsselskaber, kontorer, klinikker o.a. 
liberale erhverv i facadebebyggelsens stue- 
etage mod gaden. 
De nzevnte erhverv kan indrettes tilbagetruk- 
ket i bebyggelsen og over stueplan. 
Der kan indrettes indgangspartier i op til 
6 m’s bredde i facaden mod Algade efter 
byradets naxmere godkendelse. 
Der kan indrettes boliger, safremt der ud- 
Izegges de efter byradets skprn nedvendige 
udendprrs opholdsarealer. Disse kan even- 
tuelt indrettes pa flade tage. 

Algade est for Ton/et og 0stergade, del- 
omrade II, er byens hovedstreg, hvor sa at 
sige hele facadebebyggelsen anvendes til 
butikker, liberale erhverv o. lign. centervirk- 
somhed. 
Karreerne langs denne gadestr&kning er 
tidligere planlagt ved lokalplaner og byplan- 
vedtzegter, som fastlazgger arten af er- 
h vervs virksomheden. 
De samme bestemmelser fremg6ir af denne 
lokalplan. Dog er der indfert den skw- 
pelse, at man reducerer muligheden for at 
etablere pengeinstitutter og liberale erhverv 
langs strsekningen mellem Torvet og Kap- 
pelsbjerg. 
Det skyldes at disse virksomheder ikke har 
behov for udstillingsvinduer og derfor ikke 
(sjseldent) indretter facader der virker beri- 
gende for det detajlhandelsmaassige mi@. 
Der er dog fortsat mulighed for pengeinsti- 
tutter og liberale erhverv i sidehusenes 
stueetager og i bebyggelsens overetager. 

Pengeinstitutter og liberale erhverv 
virker ikke berigende pa gademi@et. 
Derfor er der restriktion for nyetable- 
ring af sAdanne virksomheder i 
straggaden. 



Odensevej, her nordsiden, virker som 
udvidelsesomrdde for bycentret. 

Typiske lave provinsbyhuse langs 
sydsiden af Odensevej 

Ved Odensevej omfatter lokalplanen den 
vestligste str=kning, delomrade Ill . 
Omradet har ikke tidligere vaaret genstand 
for detajlplanlagning, men det ma betragtes 
som egnet til at vaxe centerudvidelsesareal 
til virkiomheder, som ikke kan finde plads 

W,< (,,.,‘9” ’ ’ *’ 
langs Algade-Ostergade. 

‘y+x.~@ Desuden kan strsekningen vest for Tvaw- 
*> -,‘I gade blive et naturligt bindeled mellem 

0stergade-butikkerne og centerbebyggel- 
sen Hafniahus. 

DelomrAde III skal anvendes til boligformal. 
Byradet kan dog tillade, at der opfores el- 
ler indrettes bebyggelse til detailhandel, 
kontorer, vaxksteder og publikumsoriente- 
rede virksomheder, som efter byradets skon 
naturligt finder plads i omradet. 

Anvendelsen af facadebebyggelsens stue- 
etage indenfor lokalplan-omrt5det fremg& af 
kotibilag 3. ( Registreret pnmo 1989 ) 

8 4. Bebyggelsens omfang og place- 
ring 
1 

Facadebebyggelsen langs stroggaderne 
skal opfores som sluttet eller overvejende 
sluttet bebyggelse i gadelinien. 

2. 
I delomrade I og III skal facadebebyggelsen 
opfores med en etage med udnyttet tageta- 
ge eller to etager med udnyttet tagetage. 
Tagene skal vaxe symmetriske sadeltage 
med 45-550 haeldning, og rygningen skal 
veere parallel med facadelinien. 

Ad 5 4. 

For delomrade I og Ill, som ikke tidligere er 
detajlplanlagt, fastlagger lokalplanen alene 
etageantallet og bebyggelsens beliggenhed 
som sluttet bebyggelse langs gaden. 
Der foretages ikke pa indevaxende tids- 
punkt en nsermere fastlseggelse af de maksi- 
male etagearealer. 

For delomrade II er tidligere udarbejdet lo- 
kalplaner og byplanvedtzegter ( se kortbi- 
lag 3), hvoraf der fremgar detaljerede be- 
stemmelser om etageantal, bebyggelses- 
procenter, friarealer m. v. 
D&se bestemmelser er fortsat galdende ud- 
over naxvaerende lokalplan. 



Blandet ten ter- OQ boligbebyggs 
langs nt xdsiden af Ostergade. 

dse 

8 5. Bebyggelsens ydre fremtrzeden 

1. 
I delomrade II og III skal facadebebyggel- 
sens stueetage langs starggaderne indrettes 
med vinduer med udstillinger eller med an- 
den aben facade afha?ngig af virksomhed- 
ens art. 

2. 
SAfremt flere nabohuse anvendes til samme 
formal af samme ejer/virksomhed, skal hu- 
sene markere sig individuelt ved en klar op- 
deling med forskel mellem facaderne pA de 
enkelte bygninger. 

3. 
Bebyggelsens ydervzegge skal, bortset fra 
par-tier til skilte o.lign. fortrinsvis fremtraede 
som murvserk, evt. med vandskuring eller 
puds. 

De abne facader langs straggaden skal bevares. 

Ad 0 5. 

Paragraffen har til formal at sikre at strag- 
gaden bevarer sin karakter af butiksgade, 
samtidig med at man ogsa bevarer kab- 
stadspr.get. 
Det vil bl.a. sige at husene fortsat skal 
fremtraade som enkeltbygninger - ogsa selv 
om stueetagen i flere nabohuse benyttes af 
den samme detailhandelsvirksomhed. 
Af hensyn til kerbstadspreget skal nye byg- 
ninger opfares i murvaxk og ikke f.eks. i be- 
ton med pladebekla?dning af metal, glas, tram 
eller plastmaterialer. 

Bkwndede vinduer virker uheldigt i gadebilledet, og 
de tillades derfor ikke i fremtiden. 



Algades vestlige de1 ved BorgmestergBrden. 

4. 
I delomr&de I skal facadebebyggelsens tage 
samt tage med harj rejsning pA sidebygning- 
er og baghuse da?kkes med rode tegltag- 
sten. 
I delomrade II og III skal bygningernes tage 
deekkes med rede eller brune tagsten, skifer 
eller lignende morke materialer. 
Malede eller imiterede tagsten ma ikke an- 
vendes indenfor lokalplanens omrAde. 

5. 
Endringer i bebyggelsens ydre fremtmeden 
skal tilpasses husets arkitektur, og byradet 
vil gore tilladelserne afhaengige af, at der 
opnas god helhedsvirkning i forhold til omgi- 
velsene. 

Med hensyn til tagmaterialer seges det gen- 
nem lokalplanen at fortsaatte den linie, der 
gar ud pa at bevare tegltagene i den gamle 
bydel. 
Der er tidligere tinglyst en deklaration pa en 
rakke ejendomme omkring kirken gaende 
ud pa at tegltagene skal bevares (se kortbi- 
lag 3). 
Af deklarationen fremgar det, at bygningerne 
‘stedse skal have tagbekkzdning af tegl 
(tagsten), og at bebyggelsens ydre frem- 
tra?den skal bevares i samme skikkelse, i 
hvilken den forefindes. Endringer i disse 
forhold ma kun foretages med byradets for- 
udgaende godkendelse”. 
I lokalplanen udvides kravet om tegltage til 
at omfatte facadebebyggelsen vest for Tor- 
vet, og det bestemmes desuden, at ved ny- 
byggeri og sterre ombygninger skal husene 
forsynes med tegltage. 
Endvidere praxiseres det , at det skal vaxe 
rede tegltage, hvilket ikke fremgar af dekla- 
rationen. 
(Eksisterende tage af andre materialer kan 
dog fortsat fornyes med samme materiale). 



10 

9 6. Bevaringsbestemmelse 

For bebyggelse, der er indtegnet med sort 
pa kortbilag 2, gaelder at byradets tilladelse 
skal indhentes inden falgende foretages : 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Hel eller delvis nedrivning, samt fjer- 
nelse af skorstene. 
Endring af tagmateriale og tag- 
form. 
Endring af bygningernes farver og 
overfladestruktur. 
P&etning/aendring af kviste og tagvin- 
duer pa gadesiden. 
Endring af type og format af vinduer og 
drare pa gadesiden. 
PAsaetning af skilte og baldakiner og 
markiser i delomrade I. 
PAszetning af baldakiner i delomrade II 
og III 

Smukt eksempel p4 butiksindretning i stueetage, 

--- og det modsatte ! (Begge fra Nyborg) 

De sprosseopdelte vinduer vil blive s0gt bevaret. 

Ad 5 6. 

I lokalplanen udpeges de bygninger, som 
enten er sa bevaringsvaxdige eller har sa 
fremtnzdende en beliggenhed, at byradet 
ensker indseende i planer om sndring af 
deres ydre fremtraaden. 
Bestemmelsen er ikke udtryk for, at der ikke 
skal ske de nedvendige ombygninger, mod- 
erniseringer m.v. men for at man fra kommu- 
nens side gerne vil drefte zwdringerne, og 
sammen med ejeren na frem til en for hel- 
heden god lesning. 

Ved administrationen af bestemmelserne 
m. h. t. vinduesformater og typer vil det blive 
tilstraebt, at bevare den fagdeling, som ka- 
rakteriserer mange af de a?ldre huse. 
Man vil specielt sege at undga at undereta- 
gen forsynes med brede udstillingsvinduer 
som edel=gger opfattelsen af bygningen 
som en konstruktiv helhed fra terra% til tag. 
(Med andre ord : et toetagers karakteristisk 
kebstadshus bar ikke se od som et enetages 
kebstadshus anbragt oven pa en moderne 
butiksbygning med store glasfacader). 
Ogs& tendensen til at udskifte sprosseop- 
delte og ofie hvidmalede vinduer med store 
glasflader i merktimprazgnerede traindfat- 
ninger her undgas. 



Principskitse af facadepattier, hvorpzl 
skiltning kan finde sted, jfr. 9 7 stk 2. 

9 7. Skiltning 

1. 
I delomrade I ma skiltning og reklamering 
kun finde sted i yderst begrzenset omfang og 
kun med byradets tilladelse. 
Undtaget er almindelige d0r- og henvis- 
ningskilte ved bygningernes indgange. Det 
samlede skilteareal ma h0jst vsere 0,5 m2 pr. 
indgang. 

2. 
I delomrade II og III kan skiltning parallel 
med bygningens facade placeres som 
f0lger: 
Pa vaegpiller i stueetagen mellem sokkel og 
underkant af 1. salens vinduer, og pa eneta- 
ges bygninger under stueetagens gesims. 
Safremt bygningen har kordongesims (ge- 
Sims ca. midt mellem stueetagens og over- 
etagens vinduer), skal skiltene holdes under 
dennne, medmindre andet tillades af by& 
det. 
Skiltene ma ikke daskke arkitektoniske detal- 
jer som gesimser, b&nd, indfatninger o.lign. 
Anvendes flere nabohuse af sammme ejer/ 
virksomhed, ma der ikke opsasttes gennem- 
gaende ensartede skilteband over facader- 
ne, men husene skal ogsa ved skiltningen 
markere sig individuelt. 

Ad 8 7. 

Omradet vest for Torvet (delomrade I) er ef- 
ter byradets skan sa vserdifuldt at man 
ensker indseende i planer om at opsa?tte 
skilte og reklamer pa bygningerne. 
Derfor bestemmes det i lokalplanen, at kom- 
munen skal godkende opsatning af skilte 
pa samme made som ogsa andre byg- 
ningsawdringer skal godkendes (jfr. 9 6). 

Ost for Torvet er butiksvirksomheden i Al- 
gade - Ostergade sa intensiv, at der allerede 
er skilte pa naesten alle bygninger. 
Her vil det ikke have sterre effekt at indfere 
en godkendelsesprocedure m. h. t. de enkelte 
skilte. 
Derfor fastlsegger lokalplanen alene nogle 
grove regler, som bl.a. har til formal at holde 
skiltningen under 1. salens vinduer af hen- 
syn til beboere over stueplan og at forhindre 
skiltningen i at blive for dominerende i gade- 
billedet. 
Af samme &sag Bgges der restriktioner pa 
anvendelsen af lysreklamer, - isax for at 
undga de meget dominerende hvidtlysen- 
de skilteband og udhzngsskilte. 

God, diskret 
p& facaden. 

skiltning med tekst ma/et 

. , _I_; .,^. I. --“” 
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3. 
I delomrAde II og III ma udheengsskilte vin- 
kelret pA facaden ikke have sterre frem- 
spring end 1.25 m, og hojden mA ikke over- 
stige 0,75 m. 
Skiltene skal holdes under underkanten af 
eventuelle 1. sals vinduer. 
Skiltenes underkant skal vcere mindst 2,5 m 
over terreen. 

4. 
I delomrade II og III skal indvendigt belyste 
skilteb&nd og udhsengsskilte samt enkeltsid- 
dende lyskakler pa facader indrettes sale- 
des at bogstaver og symboler fremtresder ly- 
sende pA en mark eller svagt gennemskin- 
nelig baggrund. 
Blinkende lysreklamer og -skilte ma ikke 
opsazttes. 
Der ma ikke opssettes blzendende lysarma- 
turer og spots som belysning af skilte. 

5. 
Der ma ikke opsaettes gavlreklamer, samt 
skilte pA tage, kviste og skorstene. 
Permanente fritstaende skilte ma kun op- 
stilles med byradets tilladelse. 

I fremtiden ma der ikke placeres ski&e ud for 1. sals 
vinduer !! 

Dominerende lysende skilte og skil- 
tebhd skal undgh ! 



5 8. Baldakiner og markiser. 

Permanente baldakiner og udhaengstage 
ma kun opsaettes med byrAdets tilladelse. 
Underkanten skal vast-e mindst 2,5 m over 
terraw og fremspringet mA hrajst vaere 1,5 m. 
For baldakiner pa nabohuse gselder at der 
skal markeres en forskel ved graxrsen f.eks. 
ved afbrydelse eller sandret udformning eller 
farve. 
Foldbare markiser skal have underkanten 
mindst 2,2 m over terra% og fremspringet 
ma hajst vwe 2.0 m. ByrAdet kan til enhver 
tid forlange at sadanne markiser haves eller 
fjernes. 

MAske b0r der fremover vises st0rre til- 
bageholdenhed m.h.t. at tillade faste 
baldakiner i den gamle bydel ! 

I visse byer, f. eks. Helsing0r, tillades 
kun markiser. 

Ad 8 8. 

OpsHning af permanente baldakiner er et 
sB vigtigt indgreb i gadebilledet, at byrAdets 
godkendelse er nodvendig. 
Bestemmelserne erstatter de regler der hidtil 
har vzeret gsldende iflg. g&gadereglemen- 
tet for Algade. 
I forbindelse med godkendelse af markiser 
og baldakiner vil det blive tilstrazbt, at der 
opt-&s en god helhedsvirkning i forhold til 
bebyggelsen. 



Det fredede “Helms Hotel”, Algade 60. 

8 9. Tilladelser fra planstyrelsen 

Alle bygningsarbejder vedrerende de fre- 
dede bygninger kraaver tilladelse fra byg- 
ningsfredningsmyndighederne, hvis arbej- 
derne gar ud over almindelig vedligehol- 
delse. 
Det samme gaelder opszetning af lysinstalla- 
tioner o.lign. samt skiltning pa facader, her- 
under tagflader. 

Ad. 9 9. 

De fredede bygninger er p. t. Algade 6, 18, 
23, 24 og 60 (se kortbilag 3). 

I medfarr af kommuneplanlovens $27 ved- 
tages foranstaende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrad, den 4.12.1989 

Steen Dahlstrem 
borgmester / Ole Larsen 

stadsingenier. 
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ANSPIGNING 

Lokalplanen betyder, at der skal der serges om tilladelse til en 
raekke bygningsaendringer, som i byggelovens forstand betragtes 
som almindelige vedligeholdelsesarbejder, hvortil en almindelig 
byggetilladelse ikke er nardvendig. 
Det gaelder f.eks. aendring af tagmateriale, vinduestype, facade- 
farve og -materiale, samt i visse tilfaelde opsaetning af skilte. 

Ansargningen skal sendes til: 
Middelfart kommune, 
Teknisk forvaltning, 
Ostergade 17, 
5500 Middelfart. 

Ansargningen skal sB tydeligt som muligt beskrive projektet, og den 
kan afhsengigt af sagens karakter og omfang omfatte fprlgende: 
1. Opmalinger og/eller fotografier, der viser bygningens og evt. de 

nzermeste omgivelsers nuvasrende udseende. 
2. Facadetegning, hvor eendringen er vist i m&I 150 eller 1 :lOO. 
3. Lodret snit i facaden visende aendringen i maI 150 eller 1:20. 
4. Detailtegning af sendringen med angivelse af materialer, farver 

og udforelse. 
5. Farve- og materialeprraver. 

Safremt ansrageren ikke ejer bygningen, skal projektet godkendes 
af husejeren og forsynes med dennes pategning. 

Kommunens tekniske forvaltning star i 0vrigt til radighed, og kan 
give vejledning med hensyn til arkitektoniske spprrgsm&l og ud- 
formning af ansargningsmateriale. 
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l l l l Delomradegranse 

m Bebyggelse, hvis ydre ikke ma 
aandres uden byradets tilladelse. 

Middelfart kommune 
LOKALPLAN NR. 23.12 
Facadebebyggelse langs Algade, 
0stergade og Odensevej 

Delomrader beskrevet I 52 og bebyggelse 
beskrevet i 56. 

Dato 3.3.1990 
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Middelfart kommune 
LOKALPLAN NR. 23.12 

F Facadebebyggelse langs Algade, 
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