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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 25.01 

Ferieby ved Fa2nflsund 

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

fastsxettes herved ffllgende bestemmelser for det i § 2 nzvnte 

omrsde. 

§ 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til forms1 at give mulighed for en fornyel- 

se af Dansk Folkeferies ferieby og at indpasse den nye be- 

byggelse bedst muligt i landskabet. 

§ 2. Lokalplanens omrgde 

1. 

Lokalplanen afgraenses som vist ps vedhaeftede kortbilag af 

19. 9. 1978 og omfatter matr.nr. lgz og lgZ af Hindsgavl 

under Middelfart markjorder samt grunde, der efter den 

10.6. 1978 udstykkes fra ejendommene. 

2. 

Med byrzdets offentlige bekendtgorelse af den vedtagne lo- 

kalplan overf@res lokalplanens omrgde fra landzone til by- 

zone. 

§ 3. Omrgdets anvendelse - 

Omrzdet udla2gges til offentligt forms1 og rn$ kun anvendes 

til kollektiv ferieboligbebyggelse med f4lescenter og be- 

styrerbolig. 
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§ 4. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

Ferieboliger, faellescenter og bestyrerbolig skal opfores 

indenfor de byggezoner, som er vist ps kortbilaget. 

Bebyggelsesprocenten for hele omrsdet rng ikke overstige 

13. 

2. 

Bygningerne rnz kun opfprres med en etage og den totale byg- 

ningshgjde rn2 ikke overstige 4, 5 m for boligbebyggelsen og 

8, 5 m for centerbebyggelsen. 

3. 

Bygningerne skal opfgres af teglsten og tagene d=kkes med 

r@de eller brune tagsten. 

Udvendigt traevaerk skal fremtraede i naturlig farve (bejdset 

med farvelost impraegneringsmiddel). 

§ 5. Vej- og parkeringsforhold 

1. 

Vejadgang til omrgdet rn$ kun etableres fra Oddevejen, 

hvorfra der anlzgges en ny vej til en central parkerings- 

plads med ca. 120 bilpladser. 

2. 

Ferieboligerne skal vejbetjenes fra en vej langs omrsdets 

periferi i princippet med beliggenhed som vist ps kortbila- 

get. Vejen anl=gges med h@jst 5 m bred k@rebane og i ov- 

rigt med storst mulig hensyntagen til omrgdets bevoksning. 

S 6. Tilladelser fra fredningsnaevnet 

Uanset foranst&ende bestemmelser rn$ der ikke foretages 

andringer af eksisterende lovlige forhold mellem omrsdets 

vestgreense og strandbyggelinien, for der er opnget tilladel- 

se fra fredningsneevnet. 
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I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlaegning vedtages 

foranstiende lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d, den 6. 11. 1978 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester 

/ Knud E. Sorensen 
stadsingeni@r 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlaegning 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at Dansk Folke- 

ferie har onsket den gamle ferieby nedrevet og erstattet af 

en ny bebyggelse bestgende af 120 feriehuse med center 

og bestyrerbolig. 

Feriehusene grupperes i klynger langs med skovbrynet, 

ssledes at der i midten friholdes et gr@nt omrsde, som 

Abner sig ud mod Faenosund. 

Tilk@rsel til ferieboligerne sker ad en smal vej beliggende 

mellem bebyggelsen og skovbrynet. 

Der indrettes ikke parkeringspladser ved ferieboligerne, 

idet det forudsaettes, at gazsternes biler parkeres ps den 

store p-plads ved centret. 

Lokalplanens omrzde omfattes af tillaeg nr. 7 til de midler- 

tidige rammer for lokalplanla2gningen i Middelfart kommu- 

ister 

ne (§ 15-rammerne). 

Tillazgget er godkendt af miljgmin 

Lokalplanens retsvirkninger 

iet. 

Efter byrzdets endelige vedtagelse og offentligg@relse af 

lokalplanen rnz ejendomme, der er omfattet af planen ifprlge 

kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller i 

ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

saette som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig 

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

indeholdt i planen. 

Byrsdet kan meddele dispensation til mindre wesentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsetning 

af, at det ikke aendrer den sa?rlige karakter af det omrgde, 

der s@ges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 




