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MIDDELFART KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 34.01 

Rekreativt omrzde ved Veilbv Fed. 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 

fastszettes fglgende bestemmelser for det i § 2 nazvnte om- 

&de i Middelfart kommune. 

§ 1. Lokalplanens form;1 

Lokalplanen har til forms1 

at sikre og forbedre adgangsmulighederne til strandarealer- - 

ne, 

at foretage en mindre afrunding og udvidelse af det udlagte - 
sommerhusomride, 

at forbedre omrsdets vej- og stisystem, - 
at danne grundlag for administration af udstyknings- og byg- - 
gesager og mindre anlzegsarbejder i omrgdet. 

9 2. Lokalplanens omrsde 

1. 

Omrzdet begrznses som vist pg vedhaeftede kortbilag af 

14. 2. 1978 og omfatter ffllgende matr. numre: 

3r, 3y, 3z, 3@, 3ab, 3ad, 4x, 3= 3aa, 4a, 4”, 5”, 5v, 
5z, 5x, 5=, 5@, gas, gab, gac, 5 ;d 

, gae, gaf, 5ag, gab, 

5 
ai , gak, gal, garn, gan, gao, 5ap, gk, 6’, 6l, gr, 6m, 6t, 

6n 6v, 6’, 6x, 6’, 6”, 6’, 6’, 6=, 6’, 6aa, gab, gac, gad, 
6 ae 

aa’ 
gaf, 6ag, gab, gai, gak, 10aq, gal, gan, gao, 6ap, 8=, 

8 , gab, gab, gai, gak, gan, gao, 8ap, 8aq, gar, gas, gat, 

8 
au , gav, gaX, 8ay, gaz, gaaa, 8a’, gba, gbb, gbc, gbd, 

gbe , abf, gbg, gbh, 10d, loe, lobb, 1of, log, 1oh, 

lOi, 10k, 52’, 101, loo, 10v, IOm, 10q, IOt, IOn, IO’, 

lo”, lo’, los, lox, 1oy, loz, lo=, lo@, loaa, loab, loac, 

load, loae, loaf, loag, loah, loai, loak, 1oa1, loam, loan, 
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loao, loap, lOa’, loas, loat, loau, loav, lOaX, loay, loaz, 

lOa=, loa@, 10 ba, 10bc, lid, llav, 11°, 11 at, llaU, 11p, 

llV, llZ, 11y, llaC, 11 
ad , llae, llaa, 11 ab, llae, llaf, 

llah, llai, llak, Ilam, llan, Ilao, Ilap, llaq, liar, 

11as, Ilax, Ilay, 13d, 13h, 13”, 13v, 13x, 13y, 13@, 13aa, 

13ab, 13aC, 13 ad, 13ai, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13 aka 13 
al 

, 

13am, 13an, 13ao, 13ap, 13aq, 13ar, 14k, 14O, 14s, 

14t, 14p, 144, 14r, 14v, 14x, 14y, 14z, 14Y 14? 

14aa, 14ae, 14 af, 14ag, 15l 
i 

17b, 17d, 17h, 17’, 17k, 

17l, 17m, 34a, 34d, 34e, 34 ) 348, 34h, 34i 34k 34l 

34m, 34n 34’, 34p, 344, 34’, 34’, 34t, 
‘f 6 ‘d 

48 , 51 , 51 s 

51e, 51f, 518, 51h, 511, 51 
k 

, 511, 51”, 51n, 51°, 51p, 514, 

51r, 51s 51t, 51U, 51V, 51X, 51y, 51Z 5F, 51@, 51aa, 

51ab, 51aC, 51 
ad 

, 51ae, 51 
af 

) 51ag, 51 
‘ah 

) 51ai, 51ak, 51aI,, 

51am, 51an, 51ao, 51ap, 51aq, 51ar, 51as, 51 at, 51au, 51av, 

52b, 52d, 52e, 52f, 52g, 52l, 52k, 52I, 52m, 52”, 52’, 52’, 

52q, 52’, 52’, 52”, 52v, 52x, 52’, 52’, 52=, 52aa, 52aC, 

52ab, 53a, 53b, 53’, 53d, 53e, 53”, 53f, 53g, 53h, 53$ 53k, 

53l, 53m, 53n 53O, 53p, 534, 53r, 53s, 53t, 53v, 53x, 53y, 

56h, 56m, 56n, 56’, 56’, 56’, 56r, 56aa, 56 af, 56ah, 56’, 

56t, 56”, 56v, 56x, 56’, 56’, 56=, 56’, 56ab., 56aC, 56 
ad 

, 

56ae, 56ag, 71a, 71b, 71c, 71d, 71e, 714 71g, 71 
h 

, 71i, 

71k, 711, 71rn, 71”, 71°, 7P, 714, 71r, 71S, 7?, 71U, 

71v, 71x, 71y, 71z, 71ae, 71’, 118 og dele af 6a, 14b og 

52a af Vejlby by og sogn, samt alle parceller, der efter 

den 1.1.1977 udstykkes fra de naevnte ejendomme. 

2. 

Omrgdet opdeles i delomrgderne I, II, III og IV som vist’ 

ps ko rtbilaget. 

3. 

Med byridets offentlige bekendtggrelse af den vedtagne lo- 

kalplan overfgres ejendommene 10f, lOI, 10m, lo”, loo, 

lop, 104, lo”, lov, lot, 14p, 144, 14r, 14v, 14x, 15l, 484 

dele af 14b fra landzone til sommerhusom&de og dele af 

matr. nr. 6a fra landzone til byzone. 



S 3. Omrsdets anvendelse 

Omrsderne I rn8 med nedennazvnte undtagelser kun anvendes 

til sommerhusbebyggelse, dvs. bebyggelse, der kun rnz 

bebos i perioden 1. april til 30. September, og ud over 

dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends o. lign. 

Ps hver selvstaendig udmatrikuleret ejendom rng kun opf@- 

res en enkelt beboelse. 

Byridet kan dog tillade, at der opfgres flere beboelser p% 

en ejendom, sgfremt en eventuel senere udstykning kan 

gennemfgres, &ledes at hver enkelt beboelse vi1 opfylde 

lokalplanens bestemmelser. 

Byrgdet kan endvidere tillade, at der pi hver ejendom op- 

f@res en gaestehytte eller lignende, som ikke m& udlejes 

sax-skilt. 

2. 

Omriderne II udlazgges til offentlige form&l (feriekolonier 

og lignende offentlige og private institutioner). 

3. 

Omrzde III udlaegges til offentlige formgl (opholdsareal for 

endagsturister og sommerhusbeboere, campingplads og lig- 

nende rekreative forms1 samt parkeringspladser). 

I omrsdet rn& opfgres bygninger til mindre udsalgssteder 

til sommerhusomr&dets daglige forsyning, cafeteria, kiosk, 

toiletter, vaskerum, kontor samt enkelte boliger for besty- 

rer, opsynsmand el. lign. 

4. 

Omrgderne IV udlzegges til offentlige form51 (opholdsareal 

for endagsturister og sommerhusbeboere). 

I omrzderne m& kun opfores mindre bygninger til toiletter, 

kiosk o. lign. 

5. 

De med tact priksignatur viste arealer udlaegges til 10 m 

brede beplantede afskazrmningsbzelter mod den tilgraensen- 

de bebyggelse. 
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§ 4. Udstykninger 

1. 

Grunde i omriderne I m& ikke udstykkes med mindre areal 

end 800 m2. 

En de1 af mindstegrundarealet kan af byrgdettillades udlagt 

til fzelles friarealer for omrzdets beboere. 

2. 

Udstykning af matr. numrene 6a, 53e, 17b, 56r og 51d 

skal ske efter det p& kortbilaget viste princip. 

§ 5. Ubebyggede arealer. 

1. 

De ps kortbilaget med &ben priksignatur viste arealer ms 

ikke udstykkes til bebyggelse, men skal udlazgges som fazl- 

les friarealer for de psgaeldende grundejerforeningers 

medlemmer. 

2. 

Friarealet ps matr. nr. 6a rn% ikke beplantes pg en &dan 

msde, at udsigten fra Stjernevej mod landskabet vest for 

omrgdet derved hindres. 

§ 6. Veje og stier 

1. 

Der udlzegges area1 til den nye 10.m brede vej A-B med be- 

liggenhed som vist p2 kortbilaget. 

2. 

Der udlaegges area1 til udvidelse af Antaresvej til 10 m’s 

bredde p& straekningen C-D og til 8 m’s bredde p& straek- 

ningen D-J. 

Udvidelsesarealet skal p& strzekningen C-D falde p% vejens 

sydside og ps strzekningen D-J pz begge vejsider i princip- 

pet som vist ps kortbilaget. 
. 
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3. 

Der udlaegges area1 til forlaegning af Stjernevejs tilslutning 

til Antaresvej ved D som vist p& kortbilaget. 

4. 

De to parallelt forlobende vejarealer benzevnt Polluxvej 

sammenlzegges til et vejareal p8 straekningen G-L. 

De to parallelt forlgbende vejarealer beneevnt Vegavej 

sammenlaegges til &t vejareal pi straekningen E-M, 

5. 

Til vejene A-B, C-D, E-F og Stjernevej rn% ikke etableres 

direkte adgang for kgrende fzrdsel fra de tilgraznsende ejen- 

domme. 4 

6. 

Stjernevej lukkes for biltrafik som vist pz kortbilaget. 

Capellavej, Siriusvej, Polluxvej, Castorvej, Algolvej og 

Regulusvej lukkes for biltrafik ved Hovkrogvej som vist 

pz kortbilaget. 

Lukningerne vi1 finde sted efter reglerne i vejlovgivningen. 

7. 

Pi veje, stier og andre arealer, som pz kortbilaget er 

angivet med punkteret linie, skal vaere offentlig adgang 

til stranden for cyklende og gzende faerdsel. 

1. 

Bebyggelsesprocenten i omrzderne m8 ikke overstige 10, 

og bygningerne rni ikke opf@res med mere end en etage 

med udnyttet tagetage. 

Facadehgjden rn$ ikke overstige 3,0 m regnet fra terraen 

(niveauplan) til skaeringen mellem facade og tagflade. 

Tagenes vinkel med det vandrette plan rns ikke overstige 

55O. 

4 Adgangsforholdene langs de eksisterende vejstraekninger 
vi1 blive reguleret efter reglerne i vejlovgivningen. 
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2. 

Bygningerne skal holdes mindst 5 m fra vej- og stiskel og 

fra skel mod anden grund, medmindre de omfattes af byg- 

ningsreglementets bestemmelser om garager, udhuse og 

lignende mindre bygninger, som kan opfgres 2,5 m fra 

skel mod sti og anden grund. 

Bygninger med tag af st& eller andet lige s& let antaende- 

ligt materiale skal dog altid holdes mindst 10 m fra skel 

mod anden grund. 

9 8. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 

Blanke eller reflekterende tagmaterialer rns ikke anvendes. 

2. 

Til udvendige bygningssider m& ikke anvendes materialer, 

som efter byridets sk@n virker skaemmende. 

S 9. Tilladelser og dispensationer fra fredningsmyndighe- 

derne 

Opmaerksomheden henledes pg, at der i medfgr af natur- 

fredningsloven er pslagt visse rgdighedsindskraenkninger 

for arealer langs kysten og Avlby M@lle&. 

Bestemmelserne herom er anfgrt i bilaget til lokalplanen. 

5 10. Ophzwelse af byplanvedtqt 

Den under 19. juni 1973 af boligministeriet godkendte by- 

planvedtasgt nr. 13 for et rekreativt omr&de ved Vejlby 

Fed ophaeves. 
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I henhold til 5 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 

stgende lokalplan endeligt. 

Middelfart by&id, den 3. juli 1978 

p. b. v. 

Herman JGnsen 
borgmester / Knud E. Sgrensen 

stadsingenigr 
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BILAG 

Lokalplanens indhold 

Lokalplanen omfatter sommerhusomr&det ved Vejlby Fed 

og kommunens campingplads og offentlige opholdsareal 

samme sted. 

Lokalplanens hovedformsl er at forbedre omrsdets vej- og 

stisystem og at give offentligheden ggede muligheder for at 

benytte de attraktive strandarealer. 

Det fgrste s@ges opnzet ved lukning af visse veje og anlazg 

af nye veje efter et princip, der opdeler omrzdet i blinde 

vejsystemer, som alle tilsluttes Hovkrogvej. Stjernevej 

bliver &ledes ikke en gennemgsende vej som det oprinde- 

ligt var planlagt. 

Offentlighedens muligheder for at benytte stranden forbed- 

res ved udvidelse af campingpladsen, ved ekspropriation 

af endnu et strandareal mellem Antaresvej og Polluxvej, 

samt ved at fzrdselsretten ad de eksisterende passager til 

stranden udvides til at omfatte al gsende og cyklende ford- 

sel. 

Lokalplanen fastlzegger desuden udstykningsplaner for st@r- 

stedelen af de endnu ikke udstykkede arealer i omr%det. 

Lokalplanens forhold til anden planlaegning i kommunen 

Vejlby Fed er ikke omfattet af kommunens dispositionsplan, 

som kun!beskaeftiger sig med Middelfart-Strib-omrsdet. 

Storstedelen af sommerhusomr&det var derimod udlagt som 

byggeomr;de i bygningsvedtzgten, og der blev i 1973 udar- 

bejdet en byplanvedtzgt for kommunens campingplads og 

opholdsareal. 

Det udlagte omride er medtaget under kommunens § 15- 

rammer, d. v. s. de omr%der, som kommunen selv kan ved- 

tage lokalplaner for. 

Da lokalplanen imidlertid ogs% medtager arealer, som lig- 

ger udenfor S 15-rammerne, er disse udvidet ved et tillaeg, 

som er godkendt af miljgministeriet. 
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Ekspropriation af offentlige opholdsarealer og fzerdsels- 

rettigheder 

De privatejede arealer, der disponeres til offentlige op- 

holdsarealer (jfr. § 3, stk. 3 og 4) udlaegges til offentlige 

form&. 

Det betyder, at ejerne ifolge kommuneplanlovens S 32 un- 

der visse forudszetninger ka.n kraeve ejendommene overta- 

get af kommunen mod erstatning. 

I henhold til kommuneplanlovens § 34 kan der foretages 

ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder 

over ejendomme, &r ekspropriationen vi1 vaxe af vaesent- 

lig betydning for virkeliggerelsen af lokalplanen. 

Dette kan blive aktuelt ved erhvervelsen af de fflrnazvnte 

offentlige opholdsarealer og i forbindelse med udvidelse 

af fierdselsretten p& veje og stier til stranden, som omtalt 

i lokalplanens 5 6, stk. 7. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 

er uforenelige med lokalplanen, fortraenges af planen. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byridets endelige vedtagelse og offentliggerelse af 

lokalplanen rn$ ejendomme, der er omfattet af planen iffllge 

kommuneplanlovens S 31 kun udstykkes, bebygges eller i 

ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

saztte som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig 

selv krav om etablering af de anla3g med videre, der er 

indeholdt i planen. 

Byrsdet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsaet- 

ning af, at det ikke zendrer den saerlige karakter af det om- 

ride, der s@ges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

f@res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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Ngdvendige tilladelser fra fredningsnzevnet 

Opmzerksomheden henledes p& den i medfflr af naturfred- 

ningslovens 5 46 pilagte strandbyggelinie, som med visse 

undtagelser ligger 100 m fra det sted, hvor sammenhaen- 

gende landvegetation begynder (udgangslinien). 

Ved Vejlby Fed er strandbyggelinien de fleste steder ting- 

lyst i mindre afstand fra udgangslinien. 

Da strandbyggelinien ikke ligger helt fast, men aendrer sig 

med variationen af landvegetationens graznse, er byggelini- 

en ikke indtegnet ps kortbilaget til lokalplanen. 

I tvivlstilfaelde vi1 det derfor vaere n@dvendigt at lade en 

landinspektor afgive en erklaering om byggeliniens belig- 

genhed. 

Ifglge naturfredningslovens § 46, stk. 1 gaelder der mellem 

kysten og strandbyggelinien et forbud mod at placere byg- 

ninger, skure, campingvogne 0. lign. , opstille master, 

foretage aendringer i terraznet, henlaegge affald o. lign. , 

foretage beplantning eller hegning samt foretage udstyk- 

ning, hvorved der fastlaegges skel. 

Bestemmelserne om beplantning gaelder dog ikke haver, 

hvor der var lovlig bevoksning fprr 1. januar 1968. 

Bygninger mellem kysten og byggelinien m& kun ombygges 

eller genopfgres efter projekter godkendt af fredningsnaevn- 

et. 

For samtlige arealer inden’for 100 m fra udgangslinien 

gzelder, at grundejerne skal indhente fredningsnaevnets til- 

ladelse, sgfremt der enskes foretaget de i § 46,stk. 1 naevn- 

te andringer af forholdene. 

Langs Avlby M@lle& er de i naturfredningslovens § 47 a 

naxnte beskyttelseslinier delvis ophaevet, S?L de nu kun om- 

fatter matr. nr. 1 ld og de dele af matr. nr. 51 
d 

, der ligger 

(dst for Stjernevej. 

For de to ejendomme gaelder, at der ikke m& placeres byg- 

ninger, skure, campingvogne o. lign. uden fredningsnaevn- 

ets tilladelse. 

Den 14. 6.1978 

Sven Allan Jensen, arkitekt m. a. a., Kqjbenhavn 




