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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.03 

Rzkkehusbebyggelse ved Frederiksgade i Middelfart 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 

26. juni 1975) fastszttes herved folgende bestem- 

melser for det i 5 2 naevnte omrbde. 

5 1. Lokalplanens formal 

Lokalplanen har til form51 at give mulighed for at 
bygge 21 mindre lejligheder specielt beregnet for 

enlige og unge under uddannelse, og at udforme be- 

byggelsen sdledes, at genevirkningerne for de om- 

boende bliver mindst mulige. 

5 2. Lokalplanens omrdde 

Lokalplanen afgraenses som vist p?i vedhaeftede kort- 

bilag af 10.9.1980 og omfatter matr.nr. 11 dd , llge 

og en de1 af 31ar af Middelfart markjorder samt 
parceller, der efter den 1.9.1980 udstykkes fra 

ejendommene. 

Q 3. Omrddets anvendelse 

Omrddet mb kun anvendes til boligformZ1, og der m& 

kun opf@res rmkkehusbebyggelse. 

§ 4. Vej-, sti- og parkeringsforhold 

1. 

Biltilkarsel til omrddet rns kun ske fra Frederiks- 
*I gade . 

*I Ved indk@rslen fra Frederiksgade skal etableres 
mindst 14 parkeringspladser pb det af statsbaner- 
ne ejede area1 syd#st for bebyggelsen. 
Arealet forudsmttes lejet af Statsbanerne, og 
aftalen herom godkendt af byrAdet. 



2. 
Der udlagges area1 til en 4-5 m bred sti langs 

omrsdets sydgraense som forbindelse mellem Viadukt- 

vej og Frederiksgade. 

Q)vrige stier i omrgdet udlaegges i 2-3 m's bredde i 
princippet som vist pB kortbilaget. 

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

Boligbebyggelsen mb kun opf@res med Qn etage og 

kun indenfor de pb kortbilaget viste byggefelter. 
Tagene skal vmre symmetriske sadeltage med 20°- 

30° hmldning. 

Facadehgjden mb ikke overstige 3,2 m. 

Bebyggelsesprocenten mb ikke overstige 25. 

Ud over boligerne kan der opf#res bebyggelse til 

depot, affaldsbeholdere, cykler, vaskeri o.lign. 
falles form21 indenfor det pd kortbilaget viste 

felt syd for boligbebyggelsen. 

3. 
Til udvendige bygningssider mb ikke anvendes mate- 

rialer, som efter byrddets sk@n virker skzmmende. 
Skiltning og reklamering mb ikke finde sted. 

5 6. Ubebyqgede arealer og hegnsforhold 

1. 

De pd kortbilaget med priksignatur viste omrAder 
udlmgges til faelles friarealer for beboerne og til 

rabatter m.v. 
Arealet mellem rmkkehusene skal afskaermes mod det 
nord for liggende boligomride ved mur, plankevaerk 

eller lignende fast hegn. 

2. 

Langs de vest, nord og &st for bebyggelsen liggen- 
de grunde udlagges beplantede baelter i mindst 2 m's 

bredde. 
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3. 

Beplantningsbzlter og friarealer skal etableres 

efter en af byrddet godkendt plan. 

5 7. Forudsmtninger for ibrugtagen af ny bebyqgelse 

F@r bebyggelsen mb tages i brug, skal beplantnings- 

balter og friarealer vmre etableret, og der skal 

vare sikret og anlagt parkeringspladser til bebyg- 

gelsen. 

I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlcegning 

vedtages foranst&ende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrAd, den 1.9.1980 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Wrensen 

stadsingeniar 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlag- 

ning 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at ejeren 

af arealet midt i karreen mellem Viaduktvej, Meyers- 

gade f Frederiksgade og jernbanen @nsker at bygge 
fjorten If vmrelses lejligheder, fortrinsvis be- 
regnet til unge og enlige. 
Bebyggelsen opfdres som to Bn-etages raekkehuse pla- 

ceret parallelt, sZi der fremkommer et friareal mel- 

lem blokkene. 

Tilk@rslen til omr&det indrettes fra Frederiksgade, 

og til parkeringen er truffet aftale om leje af en 
de1 af banearealet, sdledes at der ikke bliver tale 
om motork@rsel frem til de enkelte boliger. 
Af hensyn til naboerne udlagges arealer til beplant- 

ninger (haekke) langs de omliggende haver, ligesom 

det store friareal mellem raekkehusene afskaermes med 

mur, plankevaxk eller lignende fast hegn. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med dispositions- 
planen og med de midlertidige rammer for lokalplan- 
laegningen (5 15-rammerne), som udlsgger omrddet 
til b1.a. boligbebyggelse med $n etage eller en 

etage med udnyttet tagetage og med en maksimal be- 

byggelsesprocent ph 25. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrddets endelige vedtagelse og offentligga- 
relse af lokalplanen mb ejendommen, der er omfattet 

af planen if@lge kommuneplanlovens § 31 kun udstyk- 

kes, bebygges eller i @vrigt anvendes i overensstem- 

melse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen 
kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen medfgrer hel- 
ler ikke i sig selv krav om etablering af de anlag 
med videre, der er indeholdt i planen. 

Byrddet kan meddele dispensation til mindre vaesent- 

lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsmtning af, at det ikke andrer den saerlige ka- 
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rakter af det omrbde, der sq5ges skabt eller fast- 

holdt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 

gennemf@res ved tilvejebringelse af en ny lokal- 

plan. 

Den 15.9.1980 

Sven Allan Jensens byplantegnestue, KCdbenhavn 
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