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LOKALPLAN NR. 34.03 

Institutions - og sommerhusomrzde ved Ve jlby Fed 

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

fastsaettes herved fglgende bestemmelser for det i § 2 nzvnte 

omrsde. 

5 1. Lokalplanens forms1 

Lokalplanen har til form51 at give mulighed for udstykning 

af tre sommerhusgrunde fra Danske tunghflres Ungdoms- 

forenings ejendom i Vejlby Fed, samt danne grundlag for 

administration af bygge- og anlaegsarbejder i omridet. 

§ 2. Lokalplanens omride 

Lokalplanen afgrznses som vist ps vedh=ftede kortbilag 

af 26. 10. 1978 og omfatter matr. nr. 34a af Vejlby by og 

sogn, samt ejendomme der efter 11. 10.1978 udstykkes 

fra ejendommen. 

§ 3. Omrgdets anvendelse 

1. 

Omrsdet opdeles i delomrsderne I og II som vist p$ kort- 

bilaget. 

2. 

Om&de I rnz kun anvendes til sommerhusbebyggelse, 

d. v. s. bebyggelse som kun rnz beboes i perioden 1. april 

til 30. September og ud over dette tidsrum kun i kortere 

ferier, week-end’s o. lign. 

Pg hver selvstaendig matrikuleret ejendom rns kun opfgres 

&i enkelt beboelse. 

Byrgdet kan tillade, at der ps hver ejendom opf@res en gazes- 

tehytte eller lignende, som ikke rn$ udlejes szrskilt. 
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3. 

Omrgde II udl=gges til offentligt formgl (feriekoloni eller 

lignende offentlig eller privat institution). 

§ 4. Udstykning 

I omride I rn& udstykkes tre grunde som vist ps kortbilag- 

et. 

Udstykning af omr&de II rng ikke finde sted. 

§ 5. Vejforhold 

1. 

Der udlaegges area1 til udvidelse af Algolvej fra 4 m til 

6 m’s bredde pi strszkningen i delomrsde I. 

Udvidelsesarealet skal alene falde p& vejens sydlige sidle. 

2. 

Vejadgang til grunde i delomrgde I rns kun etableres fra 

Algolve j og Regulusve j. 

3. 

Algolvej lukkes for gennemkgrende biltrafik gennem del- 

omrzde II, men vejen skal were &ben for gzende og cyklen- 

de fazrdsel mellem Hovkrogvej og Stjernevej. 

Reguleringen vi1 finde sted efter reglerne i vejlovgivningen. 

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

Bebyggelsesprocenten i omrgderne rn$ ikke overstige 10, 

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

med udnyttet tagetage. 

Facadehgjden rns ikke overstige 3,0 m regnet fra terraen 

(niveauplan) til skaeringen mellem facade og tagflade. 

Tagenes vinkel med det vandrette plan m& ikke overstige 

55O. 
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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 opf@res 2,5 m fra 

skel mod sti og anden grund. 

Bygninger med tag af strs eller andet lige sg let antzende- 

ligt materiale skal dog altid holdes mindst 10 m fra skel 

mod anden grund. 

$ 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 

Blanke eller reflekterende tagmaterialer m& ikke anvendes. 

2. 

Til udvendige bygningssider rng ikke anvendes materialer, 

som efter byrgdets skprn virker skzemmende. 

§ 8. Ophaevelse af aeldre lokalplan 

Den under 3.8.1978 af Middelfart by&d vedtagne lokalplan 

nr. 34.01 ophaeves indenfor det omrgde, som omfattes af 

naervszrende lokalplan. 

I henhald til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 

stiende lokalplan endeligt. 

Middelfart by&d, den 5. 3. 19’79 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Sgrensen 

stadsingenier 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlaegning 

Lokalplanen er udarbejdet som f@lge af, at DTU har Gnsket 

at udstykke tre sommerhusgrunde i ejendommens nordest- 

lige del. 

Lokalplanen fastlzegger udstykningsplanen og grundenes 

ve jadgang. 

Tilk@rsel til de to nordligste grunde kommer til at ske fra 

Algolvej og den sydligste fzr tilkgrsel fra Regulusvej. 

Om&det var i forvejen omfattet af lokalplanen for Vejlby 

Fed, som udlagde hele ejendommen til institutionsformsl. 

Naervaerende lokalplan har aendret anvendelsen af den #St- 

lige de1 af DTU’s ejendom til sommerhusomr&de med sam- 

me bebyggelsesregulerende bestemmelser, som gaelder for 

Vejlby Fed i ovrigt. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med de midlertidige 

rammer for lokalplanlaegningen i Middelfart kommune. 

Det vil sige, at byrzdet kan vedtage planen uden godkendel- 

se fra andre myndigheder. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrzdets endelige vedtagelse og offentliggerelse af 

lokalplanen rn& ejendomme, der er omfattet af planen ifgl- 

ge kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller 

i Gvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

szette som hidtil. Lokalplanen medferer heller ikke i sig 

selv krav om etablering af de anlzeg med videre, der er in- 

deholdt i planen. 

Byrzdet kan meddele dispensation til mindre vazsentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsaet- 

ning af, at det ikke axdrer den sazrlige karakter af det om- 

&de, der s@ges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. 

Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

f@res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 




