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Område fo r  offentlige formål ved Kappelsbjergvej i Middel- 

I medfØr af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. fe- 

bruar  1970) fastsættes fdlgende bestemmelser for det i § 1 
nævnte område i Middelfart kommune. 

§ 1. Byplanvedtægtens område 

Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag af 
8. 6. 1976 og omfatter følgende matr. numre: 
12 b , 13a, 13 b , 403 b , 405a, 411a, 411b, 41 lCog  408 af Mid- 

delfart bygrunde, 12ab, 12ah og 12e af Middelfart markjor- 
der, samt alle parceller, der efter den 1. 11. 1974 udstykkes 
f ra  de nævnte ejendomme. 
Området opdeles i delområderne I, II og III som vist på kort- 
bilage t. 

§ 2. Områdets anvendelse 

Området forbeholdes til fØlgende offentlige formål: rådhus , 
brandstation, bibliotek, institutioner, havn, parkering, ad- 
ministration o. lign. , samt rekreative formål som park, 
klubhuse, restaurationer og andre forsamlingslokaler. 

S 3. 

1. 
Udnyttelsesgraden inden for vedtægtsområdet som helhed 
må ikke overstige 0,4. 

2. 
I delområde I ska l  bebyggelsen opfØres med Bn etage og pla- 
ceres vest og syd for de  på kortbilaget indtegnede byggelinier. 
I delområde II skal bebyggelsen opfØres med to etager og pla- 
ceres Øst og syd for de på kortbilaget indtegnede byggelinier. 

Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 
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I delområde III skal bebyggelsen opfØres med en eller to eta- 
ger. 

3. 
Tage skal udformes som flade tage og udvendige bygningssider 
opfØres i gule mursten. 

§ 4. Byplanvedtægtens overholdelse 

FØr noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige 
anvendelse ændres, skal der - medmindre byrådet ansøges 

om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges 
byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser 
samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres stØrrel- 
se, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af 
bygningerne og grunden skal oplyses, således at  byrådet kan 
påse over ens s t  emmels en med byplanvedtægt en. 

5 5. Eksisterende bebyggelse 

Nærværende byplanvedtægt e r  ikke til hinder for bibeholdelse 
af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse 
af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved 
om- eller tilbygning eller ibrugtagen t i l  anden anvendelse i 
strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 

5 6. Påtaleret 

Påtaleret ifØlge nærværende byplanvedtægt har alene Middel- 
fart  byråd. 

§ 7. Dispensationer f ra  og ændringer i byplanvedtægten 

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærvær en- 
de byplanvedtægt kan indrØmmes af byrådet, såfremt karak- 
teren af det kvarter, som byplanen sØger at skabe eller fast- 
holde, ikke derved ændres. 
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Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter byrådets vedta- 
gelse og med miljgministeriets godkendelse efter reglerne 
om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. 

Således vedtaget af Middelfart byråd, den 16.8. 1976 

p. b. v. 

Herman Jensen 
bo rgme s te r I Knud E. Sørensen 

s t adsinge nier 

11. kt. j. nr. P440/7/13-4 

Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfØr af § 1 i lov 
om byplaner (1ovbekendtgØrelse nr.  63 af 20. februar 1970, 
j f r .  miljgministeriets bekendtggrelse nr.  541 af 27. oktober 
1975). 

Planstyrelsen, den 8.9.1976 

P. D. V. 

Lars  U. Wandel 
fuldm. 

Den 28.9.1976 
Sven Allan Jensen, arkitekt m. a. a . ,  København 




