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Lidt om lokalpianerog deresvirkninger

På denneside fortælles lidt om, hvad en lokalpian er, og
hvilken betydning denhar for grundejereog beboerem.fl.
- Den, deri forvejenkendertil lokaiplaner,kanspringeden-

Hvorfor udarbejdesenlokalpian?Hvaderen lokaiplan?

I kommuneplanlovener det bestemt,at derskaludarbejdes
en lokaiplan, når man ønskerat gennemføreudstykninger
af et vist omfang,og nårderskal gennemføresstørrebygge-
og anlægsarbejder.Hensigtenhermeder at sikre,at disse
dispositionerfår enrimelig udformning,og at derbliver god
sammenhængmed alleredeeksisterendebebyggelseog an-
lægsamtmedkommunensplaneri øvrigt.

I en lokalpian, som kommunalbestyrelsenaltså er for-
pligtet til at udarbejde- eventuelti samarbejdemed enbyg-
herre eller andeninteresseretpart - kanman fastlæggede
fremtidigeforhold megetdetaljeret.En lokalplan kanf.eks.
indeholdebestemmelserom, hvadet områdeskalbenyttes
til, hvorstoredeenkelteparcellerskal være,hvordanvej- og
stisystemerskal udformes,hvordanbebyggelsenskaludfor-
mesog hvilket omfangdenmå have, hvorledesfriarealerne
skal tilrettelægges,hvordan tekniskeanlægskal udformes
og placeres- og enlangrækkeandreforhold. Lokalpianen
behøverikke i alle tilfældeværesådetaljeret,men hvor der
er behov for det, kan man såledesmegetnøje fastlægge
kvarteretsfremtidigebenyttelseog udseende.

Lokalpianenskal behandlesefteren bestemtfremgangs-
måde,der er fastsati kommuneplanloven.Bl.a skaloffent-
ligheden- ikke mindst ejereog lejere i det område,derbe-
røresaf lokalpianen- haveadgangtil at tagestilling til pla-
nenog fremkommemedeventuelleindsigelserog ændrings-
forslag.Nårlokalpianenerendeligtbehandletaf kommunal-
bestyrelsen,og der eventuelter foretagetændringerefter

Hvilke virkningerharlokaiplanen?

Indtil lokaiplanforslageter endeligtvedtagetaf kommunal-
bestyrelsen,gælder nogle midlertidige retsvirkninger, og
når lokaiplanenerendeligtvedtaget,indtræderlokalpianens
varigeretsvirkninger.

Demidlertidigeretsuirkninger:Indtil forslageterendeligt
vedtagetaf kommunalbestyrelsen,måde ejendomme,derer
omfattetaf forslaget,ikke udnyttespåenmåde,derkanfo-
regribeindholdetaf denendeligeplan. Dergældersåledeset
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelseog æn-
dring af anvendelsen(kommuneplanlovens§ 22).Deneksi-
sterende,lovlige anvendelseaf ejendommenekan derimod
fortsættessomhidtil.

Når fristen for fremsættelseaf indsigelserog ændrings-
forslager udløbet,kan kommunalbestyrelsengive tilladelse
til udnyttelseaf enejendomi overensstemmelsemedforsla-
get.En forudsætningherfor er, at kommuneplanlovensbe-
stemmelserom mindstegrundstorrelse,om maksimalbe-
byggelsesprocentog om maksimalbebyggelseshojdeog eta-
geantaloverholdes.Dissemidlertidigeretsvirkningergælder
fra datoenfor forslagetsoffentliggørelse,og indtil forslaget

nesideoverog alenelæsedefølgendesider,derhandlerom
selvelokaiplanenog densindhold.

forslag fra befolkningen,fra amtskommuneneller fra andre
myndigheder,vedtageslokalpianenendeligtaf kommunal-
bestyrelsen.Den erhermedbindendefor deenkeltegrund-
ejere m.fl. Planenbliver desudentinglyst på hver enkelte-
jendom i det område,planenomfatter.Man opnårdermed
sikkerhedfor, at planener kendtaf de berørteparter,og at
den fremtidigeudvikling i kvarteretogsåi virkelighedenfor-
løberi overensstemmelsemedplanen.

Lokalplanenudarbejdesdog ikke blot, fordi det er en
fremgangsmåde,kommunenefter loven er forpligtet til at
følge. Man bør være opmærksompå, at planenførst og
fremmesteret planlægningsredskab,dereraf værdifor de~i
enkeltebeboeri området.Planensikrer, at deropstårhar-
moniske bebyggelsesforhold,og den sikrer på sammetid
den enkeltebeboerde friest muligevilkår samtidigmed at
yde ham beskyttelsemod, at naboensudfoldelserudvikler
sig til gener.Dette betyderi praksis,at man,nårmanudar-
bejderplanen,må søgeat finde detbalancepunkt,hvor de
begrænsninger,der pålæggesden enkelte, føles rimelige,
fordi de også har karakteraf beskyttelsesforanstaitninger
modenuønsketudvikling i kvarteret.

Ligesom enlokalpian er et nødvendigtmiddel, hvor der
skal planlæggeshelt nyekvarterer,kandenværeværdifuld i
allerede eksisterendebyområder- hvad entenplanenskal
sikre gennemførelseaf størreændringer,eller denblot skal
sikre,at alle de mangesmåændringerdertil stadighedsker,
foregårpåenharmoniskmåde.

erendeligtvedtaget,dog højstindtil et årefteroffentliggø-
relsen.

Lokalpianensvarige retsuirkninger: Efter kommunalbe-
styrelsensendeligevedtagelseog offentliggørelseaf lokal-
planen, må ejendomme,der er omfattet af planen, ifølge
kommuneplanlovens§ 31 kun udstykkes,bebyggeseller i
øvrigt anvendesi overensstemmelsemed planensbestem-
melser.

Den eksisterende,lovlige anvendelseaf en ejendomkan
fortsættesomhidtil. Lokaiplanenmedførerhellerikke i sig
selv krav om etableringaf de anlægm.v., dererindeholdti
planen.

Kommunalbestyrelsenkan meddele dispensationfor
mindre væsentligelempelseraf lokalplanensbestemmelser,
under forudsætningaf, at det ikke ændrerdensærligeka-
rakteraf det område,der søgesskabtellerfastholdtvedb-
kalpianen.

Mere væsentligeafvigelserfra bokalpianenkan kun gen-
nemføresvedtilvejebringelseaf enny lokalplan.

IB ANDERSEN
JUUL MØLLER
Byplankonsulenter
Arkitekter M. A. A. i



INDHOLD: EN LOKALPLANREDEGØRELSE OG EN LOKALPLAN

• 1. Lokalpianredegørelsengiver en beskrivelseafde eksisterendeforhold,
af lokalpianensformål og indhold samtdensforventedevirkninger - og af
forholdet til andenplanlægning.Dennedel haralenetil formål at orien-
teregrundejere,lejereog andreinteresseredeparterom denplanlagteud-
vikling.

2. Lokaiplanenbeståraf et tekstafsnit(i form af en rækkeparagraffer)
og et kortbilag.

Lokalpianenerbindendefor grundejereog panthaveremfl, og denting-
lysespåalle ejendommei planlægningsområdet.

LOKALPLANREDEGØRELSE

Denuværendeforhold
Det område,deromfattesaf lokalpianen,ligger nord for Odense-Middel-
fart-landevejenog over for Vissenbjergby. GennemområdetløberGrøf-
tebjergvejog Hesbjerghuse.Langsvejenefindesendel bebyggelse,såvel
bygningertil landbrugsejendommesomeenfamiliehuse.

Adgangentil områdetskeri dagfra Odense-Middelfartlandevejenad
Grøftebjergvej,derer retbred, og fra Vissenbjerg-Søndersølandevejenad
Hesbjerghuse,der til gengælderbådesmal,slyngetogbakket.

Terrænetermegetstærktkuperet.Dererflere mindre damme,og både
omkringgårdeog bygningerog i markskellenefindes en del beplantning,
dersammenmedterrænbevægelsernebidragertil at underdeleområdeti
mangeselvstændige‘smålandskaber’.I relation til Vissenbjergby ligger
områdetlavt. Landbrugsejendommenei lokaiplanområdeter ret små,og
envæsentligdel er i kommunalteje.

Beskrivelseaf planensindhold
Ifølgelokalpianenkan deri områdetskabesenny bydel,rummendeboli-
ger, friarealer,veje og stierog andreanlæg,dernaturligt hørertil enbo-
ligbydel. Det vil ligeledesværemuligt at etablerelokal serviceog lokale
erhvervaf typer, derudenat give anledningtil generkanindpassesi et
boligområde.

Da efterspørgslenefter forskelligeboligformerkan varierestærktselv in-
denfor få år, fastlåsesboligformerneikke unødigtstærkti lokalplanen.
Der skal dogværetale om lavt byggeri, menplanengivermulighedfor, at
derfra etapetil etapekanvælgesmellemegentligåbenbebyggelse(par-
celhuse)og tættereformersomdobbelthuse,rækkehuse,kædehuseoJ.

Groftebjergvejog Hesbjerghuseindgåri planen,og trinvis kan deranlæg-
gesnyeveje og stier.Alle veje udformes,såde ikke indbydertil hurtig
kørsel,og ved krydsningerdæmpesdenmulige kørehastighedyderligere.
På længeresigt kan det internevejnetaflastesfor gennemkørsel,idet en
fly facadeløsvejkanføresfra Grøftebjergvejnord ombebyggelsesområ-
det til forbindelsemedSøndersøvejved Industrivejkrydset.En stiforbin-
delsekan føresfra Grøftebjergvejpåbro overOdense-Middelfartlandeve-

• jen og videremodbymidtenog skolen i Vissenbjergad Møllevej.

Somdet fremgåral illustrationen,erplanentilrettelagt således,at derpå
længeresigt kan tilføjesnye boligområdermod østog nordvest,dersom
derskulleopståbehovherfor.
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Principskitsei
Opdeling udelukkende i parôelhusgrunde,incl. 4
grunde med tilladelse til erhverv vest for Grøfte-
bjergvej.

I alt 58 boliger.

Principskitse2
Opdelingnæstenudelukkendei rækkehus-og dob-
belthusgrunde,bortset fra 4 grundemedtilladelse
til erhvervvest for Groftebjergvej.

I alt 106 boliger.

Principskitse3
Kombination af model i og 2, hvor der udfra ter-
ræn-,sol- og adgangsforholdersketen fastlæggelse
af grunde til parcelhuse(31) og grundetil række-
huse og dobbelthuse(45). De 4 grundemedtilla-
delsetil erhvervvestfor Grøftebjergvejer uændret.

I alt 80 boliger.
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Lokaiplanensforhold til andenplanlægning
• • • • 1. Kommuneplanlcegningen.Lokalplanensområdeudgørendel af kom-

muneplanensområdeB16, for hvilket dergælderfølgendebestemmelser:

• Lokaiplaner,der træffer bestemmelserfor områderne,skalsikre:

1. at områdernesanvendelseprimært fastlæggestil boligfområl. Dog kan
der i begrænsetomfangindpassesbebyggelsetil offentligeformål samt
mindre butikkertil områdernesdagligeforsyningeller andrenærmerean-
givneanlægellererhuervstyper,der kan indpassesi områderneudengene-
virkninger i forhold til omgivelserne,

2. at der ikke vedbebyggelseafet ubebyggetareal åbnesmulighedfor, at
bebyggelsesprocentenfor detpågældendeareal undereetoverstiger25,
samtat der i øvrigt ikkeåbnesmulighedfor, at bebyggelsesprocentenfor
hverenkeltejendomoverstiger25.
For eksisterendeog fremtidigeunderområdermedrækkehuse,kædehuse
eller lignendetæt-lavbebyggelsekan dogåbnesmulighedfor en bebyg-
gelsesprocentfor detpågældendeunderområdeundereetpå op til 40,

3. at bebyggelsenikkeopføresmedmereend i etagemedudnyttettag-
etage,

4. at bygningshøjdenikkeoverstiger8,5 m,

5~at.. . områdeBl 6 overførestil byzone.

Lokalpianener udarbejdeti overensstemmelsemedde citeredebestem-
melser,ligesomkommuneplanensgenerellerammebestemmelsererover-
holdt.

Blandt de generellerammebestemmelserskalsærligpegespåbestemmel-
senom trafikstøj (kommuneplanensside30). Det fastlæggesheri, at ny
helårsbeboelseog nye støjfølsommeinstitutioner ikke måplacerespå en
sådanmåde,at støjniveauetfra bl.a. overordnedevejeoverstiger55 dB
(A) (døgnniveau).Byrådetvil i overensstemmelsehermedladeforetage
støjmålingerog herudfratilrettelæggeog etablereevt, nødvendigestøj-
dæmpendeforanstaltninger.

2. Lokalpian nr. 602 - i. Bortsetfra en lempelseal bestemmelserneom
taghældning(~7, stk. 7) er nærværendelokalplanidentiskmeddenhid-
til gældendelokaiplan nr.602 - 1.
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VissenbjergKommune

Lokaiplan nr. 602-2
for Duedal-områdeti VissenbjergKommune

I henholdtil kommuneplanloven(lovbek. nr. 391af 22. juli 1985) fast-
sætteshervedfølgendebestemmelserfor det i § 2 nævnteområde:

§ 1. Lokaiplanensformål

1.i Lokalpianenhartil formål at sikre,
- at deri Duedal-områdetkan skabesen bydel,bebyggetmed
åbenog tætterelav boligbebyggelse,

- at deråbnesmulighedfor etableringal lokal serviceog for lo-
kale erhvervi begrænsetomfang,

- at bebyggelseog anlægbedstmuligt tilpassesterrænformen,
og at eksisterendenaturværdierbevaresog indgåri byområ-
det påen sådanmåde,at detilfører dettesærligebrugsmæssi-
geog byarkitektoniskekvaliteter.

§ 2. Områdetsafgrænsningog opdelingsamtzonestatusx) xx)

2.1 Lokaiplanenafgrænsessomvist på vedhæftedekort og omfat-
ter følgendematr.nr.e:
lif, 12a, 12b KoelbjergBy, VissenbjergSogn,
3b, 3c, 3d, 3f, 6b,6c, 6d, 6f, 6g, 6m,6o, 6r Gammel
Groftebjerggaard,VissenbjergSogn,
del af matr.nr.ur KoelbjergBy, VissenbjergSognsamtdel
al matr.nr.3e,6sGammelGrøftebjerggaard,VissenbjergSogn
samtalle parceller, der efter d. 11.4.1984 udstykkes fra de
nævnteejendomme.

2.2 Lokalplanensområdeopdelesi områdernei (boligformål) og 2
(bolig- og erhvervsformål)somvist på kortbilaget.

x) Ejendommenematrnr. lif, ur, 12b KoelbjergBy, VissenbjergSogn

og 3e,6sGammelGrøftebjerggaard,VissenbjergSogner ifølge tingbogen
pålagtlandbrugspligt.

~~o)Làkalplanensområdeer overførttil byzoneved dentidligere gælden-
de lokaiplan nr.602 - 1.
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§ 3. Områdetsanvendelse

• 3.1 Områdei må kun anvendestil boligformål. Bebyggelsenmå
kun beståaf lav bebyggelseiflg. dei § § 4 og 7 nævnteretnings-•
linier.

3.2 Område2 må kun anvendestil bolig- og erhvervsformål.Be-
byggelsenmå kun beståaf åbenog lav bebyggelse.

Byrådetkan tillade, at deri område2 opføreseller indrettes
bebyggelsetil butiks- og kontorformålsamtoffentlige formål.

Byrådetkan endvideretillade, at deri område2 udøveslettere
værkstedsvirksomhedog mindre lagervirksomhedi forbindelse
medbolig, nårvirksomhedendrivesaf den,derbebordenpå-
gældendebolig. Sådanvirksomhedmåikke eller kun i ubety-
delig gradmedføregeneri form af støj, luftforurening eller
lugt.

Virksomhederi område2 måikke fremkaldebehovfor parke-
ringsmuligheder,somikke ertil stedepå denpågældendeejen-
dom.

3.3 Indenfor detaf lokalplanenomfattedeområdekan derefter
byrådetsnærmeregodkendelseopføreseller indrettesbebyg-
gelsetil formål, somer fællesfor områdetsbeboere,såsom
vuggestuer,børnehaverog varmecentral.

3.4 Indenfor detaf lokalplanenomfattedeområdekan opføres
transformerstationertil kvarteretsforsyning,nårde ikke har
mereend30 m2 bebyggetarealog ikke givesen højdeafmere
end3 m overterræn,og nårde udformesi overensstemmelse
meddenøvrigebebyggelse.

§ 4. Udstykninger

4.1 Områdetopdelesi kvarterenhedersåledessomvist påvedhæf-
tedekort.

4.2 Ingengrundmå udstykkesmeden mindrestørrelseend600
• m2 til fritliggendeparcelhuseog 250 m2 til kædehuse,række-

huse,gårdhuseo.l. (incl, andelaf eventueltstiareal).

§ 5. Vej- og stiforhold

5.1 Der udlæggesarealtil følgendenye veje og stier medretningog
beliggenhedsomvist påvedhæftedekortbilag:

VejeneA-B, C-D, E-F, G-H, J-K og L-M i enbreddeaf 10 m,

stjernea-b, c-d, e-f, g-h, i-i, k-l, m-n, o-p og q-r i en breddeaf
3 m.

Vejeneafsluttesmedpladsermedstørrelse,form og beliggen-
hedsomvist på kortbilaget.

• 5.2 Ud overde i § 5, stk. 1 nævnteveje og stier kanderudlægges
arealtil stiermedprincipiel retning og beliggenhedsomvistpå
kortbilaget.
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5.3 Ved indbyrdeskrydsningaf vejesamtveje og stier forudsættes
etablerethastighedsdæmpendeanlæg.

5.4 Byrådetkanbeslutte,atderskaludlæggesarealtil fodgænger-
og cyklistbro overlandevejnr. 501 Odense-Middelfarttil for-
bindelsemellemGrøftebjergvejog Møllevej.

§ 6. Ledningsanlægogantenner

6.1 El-ledninger,herundertil vejbelysning,måikke fremføressom
luftledninger,menmåaleneudføressomjordkabler.

62 Indenfor områdetkanderefter byrådetsnærmeregodkendel-
seopstillesfæklesantennemastog lignende.Opsætningaf sepa-
rateudendørsantennerpådeenkelteparcellermåikke finde
sted.

6.3. Grundejerneer forpligtedetil at tåletilstedeværelsenal even-
tuelle fællesantennekabler,somhovedsageligvil væreat place-
re i grundenesskel.

§ 7. Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Bebyggelsesprocentenmåfor denenkelteejendomi områdei
• ikke overstige30 for parcelhuseog 40 for kæde-,række-og

gårdhuseo.l.

7.2 flebyggelsesprocentenmå for lokalpianområdetundereetog
for denenkelteejendomi område2 ikke overstige25.

7.3 Indenfor områdetmå derefterbyrådetsnærmeregodkendelse
opføresënkeltebygningertil formål, somerfællesfor områ-
detsbeboere,underforudsætningaf, at bygningernegivesen
udformningog et udseendei overensstemmelsemeddenøvrige
bebyggelse.

7.4 Bygningerskalopføresmedlængderetningparalleltmedgrun-
densskel mod vej ellermod naboskel.

7.5 Det ertilladt at sammenbyggebeboelsesbygningeri naboskel,
dersomderkanopnåsenighedherommellemgrundejerne.
Fritliggendeenfamiliehusemå dogkunsammenbyggesi en par-
celsenenaboskel.

7.6 Byrådetkantillade, at beboelsesbygningeropføresmedgavl el-
ler facadei skel modvej.

7.7 Bygningermåikke opføresmedmereendeenetagemedud-
nytteligtagetage.Tagetsvinkel meddet vandretteplanskalen-
tenværemellem 400og 5Ø0 ellerskalvære250. For individu-
elt parcelhusbyggerikanbyrådettillade, at bestemmelseni 2.
punktumfraviges,dogmåtagetsvinkel meddetvandretteplan
ikke væremindre end15°ellerstørreend50°.Intet punkt af
en bygningsydervægeller tagfiademågivesen højde,derover-
stiger 8,5 m overdet for grundenfastsatteniveauplan,måltef-
ter reglernei bygningsreglementet.
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7.8 Byrådetkan tillade,at bestemmelsernei § 7, stk. 4, 5, 6 og 7
fraviges,nåren bebyggelseopførespå grundlagaf en,afbyrå-
detgodkendtbebyggelsespianomfattendeen hel kvarterenhed.
Bestemmelseni stk. 7 ommaksimalbygningshøjde(8,5 m) kan
dog ikke fraviges.

7.9 De i § 7, stk. 7 anførtereglergælderikke for garager,udhuse
og lignendemindre bygninger.

§ 8. Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Skiltning og reklameringmåkun findestedmedbyrådetsgod-
kendelsei hvert enkelt tilfælde.

8.2 Beboelsesbygningerskal opføresmedfacaderaf teglsteni
blank mur ellermedpudsetmuri hvid farve. Gavltrekanter
kan beklædesmedtræ.Andre facadematerialerog farverkan
anvendesmedbyrådetssærligegodkendelsei hvert enkelt til-
fælde.

8.3 Fundamenterog kælderydermuremedstørrehøjdeend0,5 m
overfærdigtterrænmåikke fremtrædei beton,menskal udfø-
resi tegimur ellerandetaf byrådetgodkendtmateriale.

8.4, Beboelsesbygningerstagskaldækkesmedtegl. Andretagmate-
rialer kan godkendesaf byrådeti hvertenkelttilfælde påbasis
af tegningervisendetagetsudformningvedgavl og tagfod.

8.5 Garager,udhuseog lignendemindre bygningerkan opføres
medandretag-og facadematerialerendanførtunder § 8, stk.
2 og 4 medbyrådetssærligegodkendelsei hvert enkelttilfæl-
de.

§ 9. Ubebyggedearealer

9.1 De påvedhæftedekortbilag medprikket signaturvistearealer
måikke udstykkestil bebyggelse,menudlæggessom friarealer
for bebyggelsen.

9.2 Hegnmå i skelmod vej, plads,sti og fællesfriarealerkuneta-
bleressomlevendehegnplantet0,3 m inden for skel.

9.3 De på kortbilagetmedprikket signaturviste friarealersamtde
vistetræplantningerm.v. etableresaf kommunenog vedlige-
holdesefterretningslinierfastsataf byrådet.Grundejerneer
forpligtedetil at tåle eventuelleulemperal træerneudener-
statning.

Boligvejenesgræsarealerforudsættesvedligeholdtaf grundejer-
ne.

9.4 Det naturligt forekommendeterrænmå ikke ændresvedaf-
gravningeller påfyldning.Terrænreguleringertil tilvejebringel-
se afterrasse,ophoidspiads,gårdsplads,parkeringspladseller
lignendekan dogudføresmedbyrådetsgodkendelsei hverten-
kelt tilfælde, når reguleringenefter byrådetsskønikke afgø-
rendeslørerdennaturligeterrænform.

9.5 Beståendenaturhegnmåkun fjernesefterbyrådetsgodkendel-
se. 8



§ 10. Forudsætningerfor ibrugtagenaf ny bebyggelse

10.1 Samtligenyeboliger i områdetskal tilslutteskollektiv varme-
forsyning (NaturgasFyn). Ny bebyggelsemåikke tagesi brug,
før dennetilslutning harfundetsted.

§ 11. Servitutter

11.1 Den under18.1.1872tinglysteservitutpåejendommenmatr.
nr. 3 c GammelGrøftebjerggaardvedrørendevedligeholdelseaf
en brøndophæves.

11.2 Den under18.2.1868tinglystéservitutpåejendommenmatr.
nr. 3 e GammelGrøftebjerggaardvedrørendevedligeholdelseaf
en brøndophæves.

11.3 Den under2.8.1866tinglysteservitut på ejendommenmatr.nr.
6 sGammelGrøftebjerggaardvedrørendeoprensningaf vand-
løb ophæves.

§ 12. Tilladelserfra andremyndigheder

12.1 Uansetforanståendebestemmelsermåderikke påefternævnte
ejendommeforetagesændringer,hvortil der krævestilladelsei
henholdtil landbrugsloven,før landbrugsministerietharmed-
delt en sådantilladelse:

Matr.nr. lif, ur, 12b KoelbjergBy, VissenbjergSognog
3e,6sGammelGroftebjerggaard,VissenbjergSogn.

§ 13. Ophævelseaf ældrelokaiplan

13.1 Den under25. marts1985af VissenbjergByråd vedtagneb-
kalplannr. 602- 1 for Duedal-områdetophæves.

Såledesvedtagetaf VissenbjergByråd den i 5. december 1986

borgmester i7~7~æ’-
Forslagettil lokalpian eroffentligt bekendtgjortden 18. december i 986
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I henhold:til § 27 i lov om kommuneplanlægningvedtagesforanstående
bokalpianendeligt.

Vissenbjerg Byråd,den 27. april 1987

/3~%712»
borgmester / kommunald7’~ktØr

Den endeligtvedtagnebokaiplaner offentligt bekendtgjortden
30. april 1987

Hermed begæres lokalpian nr. 602—1 lyst den 9—5—1985

—09324— aflyst på matr.nr. 3e, 3d 3c 3b 3f 6b 6°,

6c, 6m 6f 6d 6g 6r 6t 6U 6V 6X 6~Gl.Grøfte—

bjerg Gde., Vissenbjerg og på matr.nr. 11e 11f ~s,

11t 11u 11v 11x 11Y 11z 11æ 11~ 11aa 11ab

a b c d
12 , 12 , 12 og 12 Koelbjerg by, Vissenbjerg.
Samtdig begæres nærværende lokaiplan 602—2 tinglyst på

de i § 2 nævnte matr.nre. af Gl.Croftebjerg Gde., Vis-

senbjerg og af Koeibjerg by, Vissenbjerg, nemlig oven-

nævnte matr.nre..

Arup, den 30-4—1987.

landinspektør
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