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Middelfart kommune

LOKALPLAN

NR. 34.06

Losseplads ved Vejlby
I henhold til kommuneplanloven
(lov nr. 918 af 22.12.1989)
fastsasttes herved ferlgende bestemmelser for det i $ 2 nwnte
omrade.

9 1. Lokalplanens

form&

Lokalplanen har til formal at udlaagge areal til udvidelse af den eksisterende losseplads, samt fastsastte retningslinier for anvendelsen af
save1 den eksisterende som den fremtidige losseplads.

8 2. Lokalplanens

omrade og zoneforhold

Omradet afgraenses som vist pa vedhzeftede kortbilag af 17.12.1990
og omfatter matr. nr. 1d, 18, 1 I, 72, 1 Obr, 1 Obg,12k, 43b, 119b af Vejlby
by, Vejlby og 11 n, 22s, 22h, 25 og 26 af Aulby by, Vejlby.
Omradet skal forblive i landzone.

9 3. Omradets anvendelse
1.
Omradet udlasgges til offentligt formal, og det ma kun anvendes til
sortering og deponering af affald og jord.
Pladsen ma kun anvendes til affald, som ikke kan behandles af de
lokale forbrzendingsanstalter,
men som i henhold til miljarbeskyttelsesloven skal deponeres pa kontrolleret losseplads/fyldplads.
2.
Nar opfyldningen er fuldfart, skal deponeringsomradets
terrasn
afrundes, og arealet genanvendes til landbrug eller grant omrade.
3.
Langs amtsvandlrabet Aulby Marllea ma opfyldning, beplantning og
anbringelse af hegn ikke foretages sa nax vandlarbet at vedligeholdelsesmaskiners
arbejde og transport hindres.
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0 4. Vejforhold
Tilkarsel til omradet ma kun etableres fra adgangsvejen
fart - Bogense-landevejen
(landevej nr. 613).

fra Middel-

5 5. Ophaevelse af lokalplan
Den under 17.12.1984

vedtagne

lokalplan nr. 34.04 ophsaves.

5 6. Tilladelse fra andre myndigheder
Der er landbrugspligt pa matr. nr. le og 12k, Vejlby by, Vejlby og pa
matr.nr. 22h og 26, Avlby by, Vejlby.
Landbrugsministeriets
tilladelse til at ophawe landbrugspligten
vil
kunne paregnes pa betingelse af, at arealerne sikres til fortsat landbrugsdrift, indtil de tages i brug i overensstemmelse
med lokalplanen, jfr. landbrugslovens § 4.

I henhold til kommuneplanlovens
plan endeligt.

5 27 vedtages foranstaende

Middelfart byrad den 1.7.1991.

Steen Dahlstram
borgmester

I

Ole Larsen
stadsingeniar

lokal-

3

BILAG
Lokalplanens

baggrund og indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at tilvejebringe et ajourfert plangrundlag for arealerhvervelser
i forbindelse med udvidelse af lossepladsen
ved Vejlby, som drives af et faellesskab mellem Middelfart, Nr. Aby,
Vissenbjerg og Arup kommuner.
Sagen er rejst fordi udnyttelsen af pladsen medfrarer afbrydelse af
vejadgangen til to englodder, matr.nr. le og 12k, som mod est
greenser op til pladsen.
Safremt ejendommene skal opretholdes ueendrede, ma en ny adgang etableres nord om lossepladsen. Dette vil anlaegsmaessigt
vsere vanskeligt pa grund af jordbundsforholdene,
og omkostningerne vil overstige handelsvaerdien af de to lodder.
Hertil kommer at der vil blive behov for storre arealer til sortering og
midlertidig deponering af affald.
Fasllesskabet har derfor fundet det hensigtsmaessigt, at man erhverver arealet, sa man bade undgar omkostninger til vejanlzegget og
sikrer areal til pladsens fremtidige drift.
De to lodder er pa tilsammen ca. 2 ha, og der er indgaet aftaler med
ejerne om erhvervelsen.
Middelfart kommune har tidligere kebt to sma lodder syd for pladsen
med henblik pa fremtidige udvidelser, (matr.nr. 22h og 26).
Ogsa disse inddrages i lokalplanomradet
i forbindelse med ajourferingen af planerne.

Lokalplanens

forhold til anden planlaegning.

Lossepladsen er medtaget i kommuneplanens
lokalplanrammer og
bensevnt omrade D54. Bebyggelse i omradet ma i felge kommuneplanen opferes i en etage og med en max. hrajde pa 5 m.’
Arealudvidelserne
er ikke med i rammeomrade D54. Der er derforvedtaget et kommuneplantillseg,
der justerer omradegrzensen efter
de nye udvidelsesplaner og den nye lokalplan. Denne er iovrigt i
overensstemmelse
med kommuneplanen.
Kommuneplantillaegget
er indsat bag i ha?ftet.
Den seldre lokalplan nr.34.04 fra 1984 er ophsevet med vedtagelsen
af den nye lokalpan.
Lokalplanen
ning.

er i overensstemmelse

kommunens

affaldsplanlseg-

Lokalplanens

retsvirkninger

Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggnrrelse af lokalplanen
ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge kommuneplanlovens 5 31 kun anvendes i overensstemmelse
med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen medfarer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlasg
med videre, der er indeholdt i planen.
Byradet kan i henhold til kommuneplanlovens
§ 47 meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser
under forudsaetning af, at det ikke asndrer den saerlige karakter af det
omrade, der sages skabt ved lokalplanen.
Mere vazxsentlige sandringer af lokalplanen kan kun gennemfares ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,
enelige med lokalplanen, fot-trsenges af planen.

der er ufor-

Middelfart kommune

Kommuneplantikg

nr. 10.

Losseplads ved Vejlby
Omrade 054 udvides som vist pa kortet.
For omradet gaelder falgende

rammer for lokalplanlaegningen:

Anvendelsen skal fastlsagges til offentligt formal (losseplads).
Bebyggelse ma kun opfarres med 6n etage, og bygningernes harjde
ma ikke overstige 5 m.
Omradet skal forblive i landzone.

Saledes vedtaget af Middelfart byrad den 1.7.1991.

Steen Dahlstram
borgmester

I

Ole Larsen
stadsingeniarr

