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Center- og boligområde ved Østergade, Gl. Banegårdsvej og Hans 
Bangsvej  
 



Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.07. 

Bolig- og centeromrsde ved 0stergade, Hans Bangsvej 

og Gl. BanegArdsvej i Middelfart 

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtg@relse nr. 

687 af 28.12.1984.) fastsattes herved f@lgende bestem- 

melser for det i 5 2 nzvnte omrbde. 

5 1. Lokalplanens form51 

Lokalplanen har til formS.1 

at fastlagge det forn8dne plangrundlag for gennemf@- - 
relsen af byfornyelse og boligforbedring i omrzdet, 

at fastlzgge rammer for opf@relse af en ny boligbe- - 
byggelse nord for Hans Bangsvej, 

at give mulighed for udvidelse og nyetablering af - 
centervirksomheder langs Ostergade og Gl. Bane- 

gSirdsvej, 

at sikre at ombygninger og nybyggeri langs Q)sterga- 

de og Gl. Banegzrdsvej far en udformning der ha- 

monerer med den aldre k#bstadsbebyggelse og 

z regulere tilk@rselsforholdene s: k@rende adgang 

til centerbebyggelsen fortrinsvis sker fra grund- 

enes nordside. 

5 2. Lokalplanens omr&de 

1 . 

Lokalplanen afgranses som vist pb vedhaftede kortbilag 

af 7.2.1985 og omfatter falgende ejendomme, samt 

grunde der efter den 1.1.1985 udstykkes i omrbdet: 

Matr. nr. 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 11 , lb, Id, le, 

19, lh, Ii, lk, 11, lrn, I", IO, P, F, It, lU, 2b I 

ga, lob, 12a af Middelfart bygrunde og 

12c, 12d, 12f, 12i, 12l, 12m, 12", 12y 12y 127 12@, 

12aa, 12aC, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12an, 12ao, 12aP, 

12aq , 12ar, 12as, 12aX, 12aa, 12aa, 12ba, 12bb, 12bC, 

12be , 12bf, 12bg, 12bk, 12- af Middelfart markjorde. 
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2. 

Lokalplanens 

III som vist 

omrdde opdeles i delomrAderne I, II og 

pa kortbilaget. 

5 3. Omradets anvendelse 

1. 

DelomrAde I og II udlsgges til centerformal og der ma 

kun opf@res eller indrettes bebyggelse til detailhan- 

del, kontorer, banker, klinikker, restauranter samt 

institutioner af almennyttig karakter og andre publi- 

kumsorienterede virksomheder, som efter byradets sk@n 

naturligt finder plads i centeromradet. 

Der m% endvidere etableres beboelseslejligheder, sA- 

fremt der udlagges de efter byradets sk@n nadvendige 

opholdsarealer. 

2. 

DelomrAde III udlaegges til boligformZ1 bestdende af 

et, lav boligbebyggelse. 

Det er tilladt, at der pA ejendommene drives sddan 

virksomhed, som almindeligvis udf@res i beboelseslej- 

ligheder eller beboelseshuse, r&r virksomheden drives 

af den, der bebor den pagseldende bolig, og n&r virk- 

somheden efter byradets sk@n drives p5 en sadan mzde, 

at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke for- 

andres (herunder ved skiltning o.lign.1, kvarterets 

pr;Eg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden 

ikke fremkalder ulemper for de omboende eller frem- 

kalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er 

til stede p?t den p5gaeldende ejendom. 

3. 

Ubebyggede arealer, som kan anvendes til ophold, par- 

kering og oplag, skal ved beplantning, befastelse o. 

lign. gives et ordentligt udseende. 

Udendars oplag nZi kun etableres inden for saxlige, 

tact hegnede arealer. 

Der md inden for omradet ikke ud@ves nogen art af 

virksomhed, som ved st@v, r@g, lugt, st@j, rystelser 

eller ved sit udseende eller pd anden made efter by- 

radets sk@n er til ulempe for de omkringboende. 
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5 4. Parkerings- og adgangsforhold 

1. 

Der skal tilvejebringes parkeringsarealer til bebyg- 

gelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gaeld- 

ende regler herom, dog for butikker og servicelignen- 

de erhverv mindst en bilplads pr. 25 m* erhvervsareal, 

for offentlige og private kontorer, hbndvzrk, liberale 

erhverv o. lign. mindst 6n bilplads pr. 50 m* erhvervs- 

areal, for offentlige og private forsamlingslokaler 

(herunder restauranter) mindst en bilplads pr. 25 m* 

erhvervsareal og for boliger mindst En bilplads pr. 

lejlighed. 

Parkeringspladserne kan tillades etableret uden for 

egen grund, eventuelt mod betaling til kommunens par- 

keringsfond. 

2. 

Parkeringspladser og adgangsarealer langs Hans Bangs- 

vej skal etableres efter det princip som er vist pd 

kortbilaget. 

3. 

Byrsdet agter ved forhandling med grundejerne og med 

hjemmel i vejlovgivningen at s@ge adgangsforholdene 

ordnet szledes, at tilkgrsel til centervirksomhederne 

fortrinsvis sker fra grundens nordside. 

4. 

Der udlagges area1 til en mindst 3 m bred sti mellem 

Hans Bangsvej's vestlige ende og brandstationen. 

5 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

Bebyggelsen i delomrsde I og II skal opferes som over- 

vejende sluttet bebyggelse med facade i gadelinien 

mod Ostergade og Gl. BanegArdsvej. 

Bebyggelsen rn; h@jst opf@res med to etager med udnyt- 

tet tagetage. 

Langs 0stergade og Gl. BanegArdsvej skal tagene vare 

symmetriske sadeltage med 45O hzldning og med rygning 

parallel med facadelinien. 
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Bebyggelsesprocenten rn3 ikke overstige 100 i delomrb- 

de I og 50 i delomrdde II. 

BygningshBjden ma ikke overstige 12m. 

2. 

Bebyggelsen i delomrdde III skal opf@res efter en af 

byr?tdet godkendt bebyggelsesplan. 

Bebyggelsen ma opfgres med &n etage eller gn etage 

med udnyttet tagetage. 

Bebyggelsesprocenten md ikke overstige 50 og den to- 

tale bygningshtijde mb ikke overstege 8,5 m. 

4. 

ByrAdet kan g@re en tilladelse til byggeri afhangig 

af at bebyggelsen fbr en sddan udformning, at der i 

forbindelse med omgivelserne opnAs in god helheds- 

virkning. Supplerende bestemmelser om bebyggelsens 

udformning og afstandsforhold vi1 om fornadent bli- 

ve fastlagt i en lokalplan. 

5 6. Fzllesantenne 

Fremtidig bebyggelse i delomrdde III skal tilsluttes 

fselles antenneanlzg, og der ma ikke anbringes udend@rs 

antenner pA de enkelte boliger. 

5 7. Bebyggelsens ydre fremtrzden 

1. 

Stueetagens facade mod Bstergade skal indrettes med 

udstillingsvinduer eller lignende sben facade. 

2. 

Til udvendig bygningssider mb ikke anvendes materia- 

ler, som efter byradets sk@n virker skzmmende. 

5 8. Forudsztninger for ibrugtagen af bebyggelsen --- 

Bebyggelsen ma ikke tages i brug, f@r der er etable- 

ret varmeforsyning efter byradets naxmere anvisning. 

§ 9. Ejerforeninq 

1. 

Der skal oprettes en ejerforening med medlemspligt 

for fremtidige boligejere i delomrade III. 
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2. 

Foreningen skal forest& drift og vedligeholdelse af 

omradets faelles arealer og anlag. 

3. 

Foreningens vedtagter skal godkendes af byradet. 

I henhold til komrnuneplanlovens S 27 vedtages foran- 

staende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrad, den 5.8.1985 

Herman Jensen 

borgmester / Ole Larsen 

kst. stadsingenigr 



Byfornyelsesselskabets registrering af eksisterende forhold 

primo 1985 ma1 1:1250 



BILAG 

Lokalplanforslagets baggrund og indhold 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i anledning af at 

den vedtagne saneringsplan skal fglges op af en lo- 

kalplan, f@r projektet kan godkendes i boligministe- 

riet og de forn@dne sttitteordninger traeder i kraft. 

Mens saneringsplanen beskzftiger sig med helt aktuel- 

le detaljer, s2 som nedrivninger, arealafstaelser og 

bygningsistandsattelser, skal lokalplanen fastlaegge 

retningslinier for nybyggeri - bade pa kort og langt 

sigt - og sikre at anvendelsen af arealer og bygnin- 

ger fremover er i overensstemmelse med saneringsplan- 

nens intentioner og byrddets @nsker for omradet i 

@vrigt. 

Lokalplanen opdeler omrddet i delomrgderne I, II og 

III, hvoraf I og II er den sldre randbebyggelse mod 

henholdsvis gstergade og Gl. BanegArdsvej og III er 

omradet til nybyggeri nord for Hans Bangsvej. 

Omraderne I og II udlagges til centerformdl og boli- 

ger, svarende til den nuvarende anvendelse, og der 

fastlagges forskellige bestemmelser, som sikrer at 

facadebebyggelsens ktibstadsprag bevares. 

Omrdde III udlaegges til t&z, lav boligbebyggelse med 

En etage eller Sn etage med udnyttet tagetage. 

Den endelige bebyggelsesplan og friarealplan fastlag- 

ges r-&r forskellige arealafst$elser er afklaret. 

Trafikalt indebaxer planen at Hans Bangsvej lukkes 

for gennemk@rende biltrafik til brandstationen. Der 

etableres i stedet en sti mellem brandstationens park- 

eringsplads og en vendeplads for enden af Hans Bangs- 

vej. 

Lokalplanens forhold til anden planlagninq 

Lokalplanen er i overensstemmelse med tillsg nr. 15 

til S 15 rammerne for Middelfart kommune. 

Tillaegget er godkendt af Fyens AmtsrAd. 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byradets endelige vedtagelse og offentligggrel- 

se af lokalplanen ma ejendomme, der er omfattet af 

planen if@lge kommuneplanlovens 5 31 kun udstykkes, 

bebygges eller i Qvrigt anvendes i overensstemmelse 

med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 

fortsatte som hidtil. Lokalplanen medf@rer heller ik- 

ke i sig selv krav om etablering af de anlag med vi- 

dere, der er indeholdt i planen. 

Byrddet kan meddele dispensation til mindre vaesentli- 

ge lempelser af lokalplanens bestemmelser under for- 

udsaetning af, at det ikke zndrer den sarlige karakter 

af det omrade, der s@ges skabt eller fastholdt ved 

lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 

nemf@res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitut- 

ter, der er uforenelige med lokalplanen, fortranges _ 

af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det 

vi1 vare af vmsentlig betydning for virkeliggarelsen 

af planen. 

Sven Allan Jensens byplantegnestue Kebenhavn ApS 

20 august 1985 




