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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 

Lokalplanen omfatter et omrade der er beliggende i det eksisterende 
sommerhusomrade ved Vejlby Fed. 

Omradet har tidligere war-et anvendt til feriekoloni for Dansk TunghPrrs 
Ungdomsforening, men ligger i dag ubenyttet hen. 

Lokalplanen er udarbejdet pa baggrund af et konkret onske om, at 
kunne inddrage omradet til sommerhusomr&de. 

Omradet er omfattet af en lokalplan fra 1994, der gir mulighed for at 
indrette omradet til feriekolonier eller lignende almennyttige formal. 

OMRADET I DAG 

Lokalplanomradet ligger i sommerhusomradet ved Vejlby Fed. 

LoKalplanen gwer mulighed 
for at opfare 8 nye som- 
merhuse eller lejerskole- 

/kursusvirksomhed og lig- 
nende i omrAdets nord@st- 

lige de/ samt indrette den 
eksisterende bebyggelse til 
sommerhus. Illustrationer- 

ne viser to blandt flere 
muligheder for, hvordan en 

ny bebyggelse kan udfor- 
mes inden for de rammer, 

lokafplanen fast/agger, 
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Feriekolonien blev opfert i over en periode pa ca. IO ar, den nyeste 
del er fra ca. 1975, og fremstar i trze med eternitttag. Kommuneatlas 
for Middelfatt tillsegger ikke bebyggelsen nogen bevaringsvaerdi. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

I lokalplanen fastlaegges, at omradet skal anvendes til sommerhusom- 
r&de. Lokalplanen opdeler omradet i to delomrader A og B. 

I delomrade A giver lokalplanen mulighed for, enten at indrette og 
ombygge den eksisterende bebyggelse ( Alternativ I), eller at udstykke 
sommerhusgrunde pa mindst 800 m* ( Alternativ II), se lokalplankottet 
side 9. 

I omrade B giver lokalplanen mulighed for, at udstykke sommerhus- 
grunde pa mindst 800 m*. 

Bebyggelse inden for omradet ma opferes i maximalt 1,5 etage. 

Hvis delomrade A anvendes i overensstemmelse med Alternativ I, ma 
bebyggelsesprocenten hejst were 25 %, wlges Alternativ II, ma 
bebyggelsesprocenten hsjst were 10 %. 

I delomrade B ma bebyggelsesprocenten hejst vaere IO %. 

Hele omradet fastlsegges til sommerhusomrade. Det vil sige bebyggel- 
se, der kun ma bebos i tidsrummet 1. april - 30. September og uden 
for dette tidsrum kun i kortvarige ferier. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 

Vejlby Fed er i kommuneplanens lokalplanrammer betegnet som 
omrade F 50 og udlagt til sommerhusomrade med campingplads, feri- 
ekolonier, opholdsarealer for endagsturister og offentlige formal. 
Der ma bebygges med l-1,5 etager, med max hejde pa 8,5 m og med 
en bebyggelsesprocent pa max. 10. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet 
der i lokalplanens delomrade A gives tilladelse til en bebyggelsespro- 
cent pa 25. 
Den nodvendige sendring af kommuneplanen seges gennemfet-t ved 
Tillseg nr. 15 til Kommuneplan for Middelfart Kommune. Tillzeget er 
gengivet pa side 10. 



LOKALPLANENS FORHOLD TIL TIDLIGERE LOKALPLANER 

Lokalplanomradet er omfattet af lokalplan 34.07 fra 1994, der udlagde 
omradet til feriekoloni. 

Med denne nye lokalplan sendres anvendelsen, sa omradet kan 
udbygges med sommerhuse. 

Lokalplan 34.07 ophawes pa matr. nr. 34 y med den endelige vedta- 
gelse af denne lokalplan. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLEGNING 

Kystbeskyttelse 
Lokalplanomradet ligger inden for den kystnaxe zone, som er omfattet 
af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. 

Hvis ny bebyggelse og anlasg vil pavirke kysten visuelt, skal der garres 
rede for pavirkningen, og hvis bebyggelsen afviger vaesentligt i hrajde 
og omfang fra den eksisterende bebyggelse i omradet, skal der gives 
en begrundelse her-for. 

Det er byradets vurdering, at det nye byggeri ikke vil pavirke kysten 
visuelt, da byggeriet ligger i et omrade, der i forvejen udbygget, og da 
nye bygninger ikke bliver harjere end de omkringliggende. 

Trafik 
Omradet trafikbetjenes fra Algolvej og Reguludsvej. Lokalplanens 
anvendelse skrannes ikke at give vaesentlig oget trafik i de omkringlig- 
gende gader. 
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Middelfart Kommune 

LOKALPLAN NR. 34.08 
Sommerhusomr&de ved Vejlby Fed. 

I henhold til planloven (jvf, lovbekendtgerelse nr 746 af 16. 08. 1994) 
fastszettes herved felgende bestemmelser for det i 52 nawnte omra- 
de. 

Q 1. Lokalplanens form& 

Lokalplanen har til formal at fastlaegge omradets anvendelse til som- 
merhusomrade. 

Q 2. Lokalplanens omriide 

1. 
Lokalplanen afgrsenses som vist pa kortbilag 1 af 1.51997 og omfat- 
ter del af matr. nr. 34 y, Vejlby by, Vejlby, samt alle parceller, der efter 
den 1.5.1997 udstykkes fra de nsevnte ejendomme. 

2. 
Omradet opdeles i delomraderne A og B som vist pa kortbilaget. 

Q 3. Omrddets anvendelse 

1 
Omradet ma kun anvendes til sommerhusbebyggelse lejrskole/kursus- 
virksomhed og lignende eller almennyttigt rekreative formal. Delomra- 
de B ma dog kun anvendes til sommerhusbebyggelse. Lokalomradets 
bebyggelse ma kun anvendes i tidsrummet 1. april til30. September 
og udenfor dette tidsrum kun i kortvarige perioder. 



Q 4. Udstykning 

1. 
Udstykning t-r& kun foretages i overensstemmelse med principperne i 
enten Alternativ I eller Alternativ II, vist pa kortbilaget side 9. 

2. 
lngen grund ma udstykkes mindre end 800 m*. 

9 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
I delomrade A, Alternativ I ma bebyggelsesprocenten pa den enkelte 
ejendom ikke overstige 25 %. 

I delomrade A, Alternativ II ma bebyggelsesprocenten pa den enkelte 
ejendom ikke overstige 10 %. 

2. 
I delomrade B ma bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 
ikke overstige 10 %. 

3. 
Bygninger ma kun opferes med en etage eller en etage med udnyttet 
tagetage. 

4. 
Facadehejden ma ikke overstige 3,0 m, regnet fra terraen til skaering 
mellem yderweg og tagflade. 

Tagenes vinkel med det vandrette plan ma ikke overstige 55”. 

5. 
Bygninger skal holdes mindst 5 m fra vej- , stiskel og skel mod anden 
grund, med mindre de omfattes af bygningsreglementets bestemmel- 
ser om garager, udhuse og lign. mindre bygninger i sommerhusomra- 
der, som kan opferes 2,5 fra skel mod sti og anden grund. 

Q 6. Veje 

I . 

Tilkersel til omradet ma kun ske fra Algolvej og Regulusvej. 
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Q 7. Tekniske anlaeg 

1. 
Elledninger ma alene udferes som jordkabler. 

5 8. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 
Blanke eller reflekterende tagmaterialer ma ikke anvendes. 

2. 
Til udvendige bygningssider ma ikke anvendes materialer, som efter 
byradets sken virker skasmmende. 

Q 9. Ophaevelse af lokalplan 

Med de endelige vedtagelse af denne lokalplan ophseves lokalplan nr. 
34.07 inden for lokalplanens omrade. 

Q 10. Lokalplanens retsvirkninger 

1. 
Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggerelse af lokalplanen 
ma de ejendomme, der er omfattet af planen, i felge planlovens 5 18 
kun udstykkes, bebygges eller i evrigt anvendes i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. 

2. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsastte som hidtil. Lokal- 
planen medferer ikke i sig selv krav om etablering af de anlseg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

3. 
Byradet kan meddele dispensation til mindre vassentlige lempelser af 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. Mere vaesentlige andringer kan kun gennem- 
fores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

4. 
N&r en lokalplan er endeligt vedtaget, kan der i henhold til planlovens 
558, stk.1, klages over retlige sparrgsmal. Det vil sige, at der f.eks. kan 
klages, hvis man ikke mener at byradet har haft hjemmel til at trseffe 
afgerelsen. Man kan derimod ikke klage over, at byradet efter ens 
egen opfattelse har truffet en forkert afgerelse. 



Vedtagelsespdtegning 

Endeligt vedtaget af Middelfart ByrAd den 15. September 1997. 

Steen Dahlstr0m 
Borgmester / Ole Larsen 

Teknisk direktarr 

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 1. oktober 1997. 





Middelfart Kommune 

TILLJEG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 1993-2003 

Sommerhusomr&de ved Vejlby Fed 

Det p& kortet viste omrAde overfores til rammeomr&de 

F 50a med farlgende rammer for lokalplanlaegningen: 

1. Omradet skal anvendes til sommerhusomr&de. 

2. Bebyggelsesprocenten mB ikke overstige 25 for omr&det som hel- 
hed. 

3. Bygningerne kan opfarres i l-l l/2 etage, og hsjden m& ikke oversti- 
ge 8,5 m. 

Endeligt vedtaget af Middelfalt ByrAd den 15. September 1997. 

Steen Dahlstrnrm 
Borgmester I Ole Larsen 

Teknisk direktnrr 


