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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 24.01 
Omriidet ved Kongebroghden 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 918 af 22.12.1989) 
fastsaettes hermed fralgende bestemmelser for det i § 2 nsevnte 
omrade. 

8 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til formal 
a muliggere opferelse af en ny bebyggelse til erstatning for 
den gamle hotel- og restaurationsbebyggelse, 
a sikre bevaring af en restaurationsvirksomhed pa stedet og 
ievrigt bevare karakteren af omradet som udflugtsomr$tde og 
rekreativt omrade 
& danne grundlag for administration af bygge- og anlaegs- 
arbejder i omradet omkring Kongebrogarden. 

8 2. Lokalplanens omri?xle og zoneforhold 

1. 
Lokalplanen afgraenses som vist pavedhaeftede kortbilag af 
4.2.1990 og omfatter dele af matr. nr. 1 bt, 1 br, la og If af 
Hindsgavl, Middelfart jorder, samt parceller der efter den 
1 .l .1990 udstykkes i omradet. 

2. 
Med bekendtgerelsen af den endeligt vedtagne lokalplan 
overferes lokalplanens omrade fra landzone til byzone. 

8 3. OmrMets anvendelse 

1. 
Lokalplanens omrade opdeles i delomraderne I, II, III og IV 
som vist pa kortbilaget. 

2. 
Delomrade I ma kun anvendes til erhvervsformal i form af ho- 
tel og restauration eller lignende virksomhed, som efter byra- 
dets sken kan indpasses i omradet. 
I bebyggelsen skal efter naxmere aftale med byradet drives 
restaurationsvirksomhed med offentlig adgang. 

3. 
Delomrade II ma kun anvendes til offentlig formal i form af mo- 
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delokaler, klubhuse, badpladser, mindre serverings- eller ud- 
salgssteder o.lign. rekreative formal, som efter byradets skarn 
kan indpasses i omradet. 

4. 
Delomrade III ma kun anvendes til offentlige formal i form af 
parkeringsplads og grant omrade (festplads), samt mindre 
sportsanla?g, sasom tennisbaner. 

5. 
Delomrade IV ma kun anvendes til offentligt formal i form af 
lystbadehavn. 

$j 4. Udstykning 

Delomade I kan udstykkes som en selvstsendig ejendom, i 
princippet begrzenset som vist pa kortbilaget. 

5 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
I delomrade I skal bebyggelsen opfnrres indenfor det pa kortbi- 
laget viste byggefelt. 
Der ma harjst bygges i to etager og den totale harjde af bebyg- 
gelsen ma ikke overstige 10 m. 
Facadehojden ma ikke overstige 7,0 m bortset fra gavltrekan- 
ter. 
Bruttoetagearealet ma hnrjst udgarre 3200 m? 
Der ma hnrjst indrettes 60 veerelser. 

2. 
I delomrade II ma bebyggelsen harjst opfarres i en etage og 
den totale hnrjde ma ikke overstige 5,0 m. 
Byggeri kan finde sted i forbindelse med genopfarrelse af de 
eksisterende bygninger inden for disses hidtidige rammer. 
Herudover kan der opfarres udhuse og tilbygninger med et 
samlet areal pa op til 100 m2. 
Bygningerne skal placeres indenfor det pa kortet viste bygge- 
felt. 

3. 
I delomrade III og IV ma kun opfarres enkelte mindre bygnin- 
ger til kiosk, toilet, redskaber o.a. formal som er nedvendige til 
omradernes drift og vedligeholdelse. 

5 6. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 
Skiltning og reklamering ma kun finde sted med byradets tilla- 
delse. 



2. 
Til udvendige bygningssider og tagflader m& ikke anvendes 
materialer som efter byradets skarn virker skaemmende. 

9 7. Veje 

Der udlzegges areal til forleegning af Indevej-Kongebrovej i 
princippet som vist pa kortbilaget. 

8 8. Bevoksninger 

Tracer og andre bevoksninger inden for delomrade I og II ma 
ikke fjernes uden byradets tilladelse. 

§ 9. Nardvendige tilladelser fra andre myndigheder 

Ganset foranstaende bestemmelser ma der ikke foretages 
aendringer af de eksisterende forhold fnrr der er opnaet tilla- 
delse fra fredningsnawnet for sa vidt angar dispensation fra 
naturfredningslovens strand- og skovbyggelinie. 
Skovbyggelinien er ophzevet indenfor de i delomr&fe I og rI 
udlagte byggefelter. 

2. 
Alle bygningsarbejder vedr. den fredede bygning “Grimmer- 
mosehus” krzver tilladelse fra bygningsfredningsmyndighe- 
den, hvis arbejderne gar ud over almindelig vedligeholdelse. 
Det samme gaelder opsetning af lysinstallationer o.lign., samt 
skiltnig pa facader og tagflader. 

3. 
De fredskovpligtige arealer ma ikke eendres uden tilladelse fra 
skov- og naturstyrelsen. 

I henhold til kommuneplanlovens $27 vedtages foranstaende 
lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d, den 4.12.1989 

Steen Dahlstrem 
borgmester I Ole Larsen 

stadsingenior 



Kongebrogdrden omkring 1940 

BILAG 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Planlaegningen af omradet ved Kongebro er taget op med 
baggrund i byradets ansker om at fjerne den gamle restaurant 
Kongebrogarden og derefter give mulighed for opfarelse af en 
ny og mere tidssvarende bebyggelse pa arealet. 
Da der er tale om bade en starre nedrivning og et efterfprlgen- 
de stnrrre bygge- og anlegsarbejde, har byradet ladet udarbej- 
de denne lokalplan, som fastlaegger rammer for omradets 
fremtidige anvendelse og bebyggelse. 
Planlaagningen omfatter ogsa Kongebrohavnen og de avrige 
fritidsanlaeg i omrAdet, da disse udgarr et samlet hele, som 
byradet ansker at bevare som et attraktivt rekreativt omrade for 
borgere og turister. 

Projekt til nyt Hotel KongebrogArden (1989) 



I planen opdeles omradet i fire delomrader i princippet omfat- 
tende selve Kongebrogarden (I), husene ved Kongebrovej (II), 
festpladsen med parkering (III) og lystbadehavnen (IV). 

Kongebrogiirden, delomrade I, er det areal, som maksi- 
malt udstykkes med henblik pa udlejning til hotelvirksomhed. 
Arealet er pa ca. 6200 m2. 
I lokalplanen gives der mulighed for et etageareal pa max. 
3200 m2. 
Antallet af vaerelser fastseettes i overensstemmelse med regi- 
onplanlaegningen til max. 60. 

Da det er byradets onske at bevare omradets karakter af ud- 
flugtsomrade, forlanges det i lokalplanen, at der skal drives re- 
staurationsvirksomhed i bebyggelsen. 

Parkeringspladser til hotellet vil i fornedent omfang blive eta- 
bleret pa den offentlige plads ved festpladsen. 
Muligvis bliver det nardvendigt at foretage en mindre forlag- 
ning af Indevej-Kongebrovej pa festpladsens areal ved hotel- 
lets indgangsparti. 

Klubhusene, delomrade II. Ved de to klubhuse gives der 
mulighed for bygningsudvidelser pa ialt 100 m2, d.v.s. ca. 
25 % i forhold til de eksisterende klubhuses areal. 
Der fastleegges et byggefelt indenfor hvilket eventuelt byggeri 
kan finde sted efter neermere godkendelse af byradet og fred- 
ningsnaevnet. 
Der er ikke planer om udvidelse af Grimmermosehus. Skulle 
der blive behov for mindre tilbygninger eller udhuse, vil sagen 
blive behandlet som dispensationssag overfor fredningsmyn- 
dighederne. 

Festpladsen, delomriide III, teenkes i princippet bevaret 
som den er, bortset fra en eventuel arealafgivelse ved vej- 
forlsegning ved hotellet. 
I forbindelse med etablering af parkeringspladser til hotellet 
kan der blive tale om at regulere grEensen mod det krat, som 
begraenser parkeringspladsen mod syd. 
I dette omrade abnes desuden mulighed for at indrette tennis- 
baner o. lign. sportsanlaeg for hotellets geester. 

Lystbddehavnen, delomrade IV. Lokalplanen viser den 
renoverede Kongebrohavn. Der er ikke planer om sendringer. 
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Matrikelskel Mi%1:2000 

---.-- Planlagt graznse for hotelbyggeri 
---.-- Strandbyggelinie 
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. . . . -....... Lokalplangramse 
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Lokalplanens forhold til anden planbgning 

Kommuneplankgningen 
Lokalplanens omrade er omfattet af Kommuneplantillzeg nr. 5, 
som er vedtaget af byradet sammen med lokalplanen. 
I tilleegget, som findes bag i hseftet, opdeles omradet i et er- 
hvervsomrade omfattende Kongebrogarden og et offentligt 
omrade med havnen, festpladsen og klubhusene. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med tillsegget. 

Regionplankgningen 
Kongebrogarden (lokalplanens delomrade I) er omfattet af Re- 
gionplantilleeg nr. 18, “Feriehotel Kongebrogarden i Middelfart 
kommune”, som er godkendt af miljeministeren i februar 1990. 
Regionplantillaegget Abner mulighed for, at der i hotelomradet 
kan “opfarres feriehotel med hertil knyttede faciliteter, sasom 
restaurant samt selskabs- og motionslokaler”. 
I ovrigt fastsaettes bruttoetagearealet til hrajst 3200 m2, taghnrj- 
den til max. 10 m, facadeharden til max. 7 m og vaerelsesan- 
tallet til max. 60. 
Lokalplan og kommuneplantillaeg er overensstemmelse med 
regionplantilkzegget. 

Fredningsforhold 
Arealet er omfattet af naturfredningslovens byggelinier langs 
kyster og skove (§ 46 og 47). 
Strandbyggelinien ligger normalt 100 m fra kysten. Ved Kon- 
gebrogarden er den ved dispensation fsrt frem “foran” bebyg- 
gelsen som vist pa kortet overfor. 
Mellem kysten og byggelinien ma der ikke placeres bygninger 
o.lign., foretages sendringer i termenet, foretages hegning eller 
beplantning eller ske udstykning, hvorved der fastleegges skel. 
Bestemmelserne om beplantning og hegning gselder dog ikke 
haver o.lign., hvor der var lovlig bevoksning farr 1. jan. 1968. 
Hvor ganske seerlige forhold gprr sig gaeldende kan frednings- 
nawnet, safremt alle medlemmer stemmer for, grare undtagel- 
se fra ovenstaende bestemmelser. 
For al bebyggelse i et 100 m bredt bselte langs kysten geelder 
en censurbestemmelse gaende ud pa, at bygningerne kun ma 
genopferes eller ombygges efter projekter godkendt af fred- 
ningsnaevnet. 
Censurbestemmelsen er opheevet pa landsiden af strandbyg- 
gelinien inden for lokalplanomradet. 
Skovbyggelinien, som ligger 300 m fra de omliggende skove, 
betyder at der ikke i lokalplanomradet ma placeres bygninger, 
skure, campingvogne o.lign. uden fredningsnawnets tilladel- 
se. Det gselder dog ikke arealer, hvor der var pabegyndt vse- 
sentlig lovlig bebyggelse inden 1. januar 1968. Skovbyggelini- 
en er ophaevet indenfor lokalplanens byggefelter. 
Skoven i og omkring lokalplanomradet er fredskov. 
Lokalplanen betyder kun mindre indgreb i de fredskovpligtige 
arealer. 



Eksisterende forhold 

Omradet, som omfattes af lokalplanen, ejes af Middelfatt kom- 
mune. Det rummer foruden selve Kongebrogarden, Kongebro- 
havnen, festpladsen, to klubhuse og “Grimmermosehus.” 

Den farrste bebyggelse ved det gamle fiergested “Kongebro” 
blev opfartt farrst i 1800- tallet som godsfotvalterbolig og 
gaestgiveri. Senere fungerede den som bolig for skovridde- 
ren. 
I 1922 opfarrte kommunen restaurant Kongebroen som i 1936 
blev udvidet med den store sal, og senere ombygget flere 
gange. 
Restauranten er bygget pa et skanseanlaeg fra 1864, som for- 
modentlig er helt eller delvis adelagt. 
Kongebrogarden havde ikke vsesentlig arkitektonisk vaxdi, 
men den var et ikke uinteressant eksempel pa en udflugtsre- 
staurant fra den farste del af 1900-tallet. 

Kongebrohavnen er i 1988-89 blevet renoveret og ombygget 
sa der nu er plads til et halvt hundrede karlbade. 

Ost for Kongebrogarden og havnen ligger to klubhuse. Det 
ostligste tilharrer en roklub og det vestligste er til brug for hav- 
nens gzester. Umiddelbart syd for den sidstna?vnte bygning 
findes en aeldre kiosk. 

Ost for klubhusene ligger “Grimmermosehus”, et gammelt 
str&ekt fiskerhus, som for nylig er blevet istandsat og fredet. 
Bygningen anvendes til naturskole og forskellige former for 
kursus- og udstillingsvirksomhed. 

Festpladsen har i 1800-tallet og op i 1900-tallet dannet 
ramme om de store folkefester i Kongebroskoven. 
Arealet ligger i dag som graxpl~ne med stier og baenke, og 
den vestligste del fungerer som parkeringsplads. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggarrelse af lokal- 
planen ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifralge kommu- 
neplanlovens $31 kun anvendes i overensstemmelse med pla- 
nens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fottszette som hidtil. 
Lokalplanen medfarrer heller ikke i sig selv krav om etablering af 
de anlaeg med videre, der er indeholdt i planen. 
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Byradet kan i henhold til kommuneplanlovens 3 47 meddele dis- 
pensation til mindre vssentlige lempelser af lokalplanens be- 
stemmelser under forudsaetning af, at det ikke zndrer den 
saxlige karakter af det omrAde, der sages skabt ved lokalpla- 
nen. 
Mere v=sentlige aendringer af lokalplanen kan kun gennem- 
fares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor- 
enelige med lokalplanen, fortraenges af planen. 
lfarlge lokalplanen ophaeves en razkke aeldre deklarationsbe- 
stemmelser for omradet. 
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Middelfart kommune 

KOMMUNEPLANTILLAG NR. 5. 

Omradet ved Kongebro 

Omradet opdeles i delomraderne E 19 og D 28 som vist pa 
kortet. 

For omrade E 19 gcelder farlgende rammer for lokalplan- 
kegningen: 
1. Anvendelsen skal fastla?gges til erhvervsformal i form af 

hotel-, restaurations-, kursusvirksomhed o.lign. eller til of- 
fentlige formal. 

2. Bebyggelsens bruttoetageareal mB ikke overstige 3200 
mZ 

3. Bebyggelsen ma hnrjst opfarres med to etager og den totale 
hajde ma ikke overstige 10 m. 

For omrade D 28 gaelder ferlgende rammer for lokalplanlaeg- 
ningen: 
1. Anvendelsen skal fastlsegges til offentlige formal i form af 

havn, parkeringspladser, grant omrade, klubhuse eller an- 
dre rekreative formal. 

2. Bebyggelsen ma kun opfares med en etage og bygnin- 
gernes harjde ma ikke overstige 5,0 m. 

3. Ud over den eksisterende bebyggelse (pr. 1 .I .1989)-.ma 
der opfarres et brutto-etageareal pa max. 100 m2. 

Omraderne E 19 og D 28 skal overfwes fra landzone til by- 
zone. 

Wedes vedtaget af Middelfart by&d den 4.12.1989 

Steen Dahlstrarm 
borgmester 

/ Ole Larsen 
stadsingeniar 




