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Om lokalpianen

Lokalpianenskalværei overensstemmelsemedKommuneplanen,derigen skal værei
overensstemmelsemedRegionpianen(1989-2001).
Kommuneplanenfor Ejby Kommuneblev endeligtvedtagetden6. februar1985
(Kommuneplan84).
En kommuneplaner ikkejuridisk bindendefor lodsejerne.
En endeligtvedtagetlokalpianerjuridiskbindendefor lodsejerne.
Selokalpianensretsvirkningerpåside3.

Indholdetaf lokalplanforslaget.
Nærværendelokalpianforslager medfå undtagelseridentiskmedtidligereoffentlig-
gjorte lokaiplan nr. B 56 (1990).

Derer foretageten ændringaf grænsernefor zone,IV(boligområde),hvorderdelser
sketen mindreudvidelsemodnord (Blokhusvej),og desudenerdetgrønneområde
gjort mindre.

EndviderekandetbemærkesatderpåejendommenSkovhaven9 (matr.nr. 14 m
Brenderupby, Brenderup)i perioden1947-1974harværetdrevetautolakereri.

De væsentligstemulige miljøbelastningeri forbindelsemed en sådanvirksomheder

spild ellernedgravningaf olie- ellerkemikalieaffald.

Deter ikke nærmereundersøgtom de mulige miljøbelastningererkonkrettil stede.

Hvis derunderbygge-ellerjordarbejderkonstatereset depoteller en forureningaf
jorden,skalarbejdetstandsesi henholdtil depotlovens§ 20. Arealetregistreressom
affaldsdepot.Det fremgåraf bemærkningernei affaldsdepotloven,atenhver,derop-
dageret depotelleren forureningafjorden,skalunderrettekommunalbestyrelsenhe-
rom. Et areal,derer registreretsomaffaldsdepot,måikke bebyggeseller overgåtil
andenanvendelse,medmindredepotetfrigives af FynsAmt til detpågældendeformål.

Der er, i lokalplanen,desudenforetagetrettelseraf vissedatoerog love, som eræn-

dret sidenførsteoffentliggørelse.

Forholdettil andenplanlægningfor området

.

Kommuneplanen.
Områdeter medtageti Kommuneplan84,samttillæg nr. 21 til “Kommuneplan84”,
områdeter i rammedelener benævnt:Områdenr. B.3.8. og områdenr. P.3.2

Spildevandspian.
Områdeter med i kommunens§ 21-plan(spildevandspian).
Spildevandstilslutningtil Brenderuprenseanlæg.
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Vandforsyning.

Områdetvandforsynesfra Brenderupvandværk.

Lokalplanensforhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge-og anlægsarbejdermåikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenharmeddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

By- og Iandzoneloven(Planloven).
Del af lokaiplanområdetligger i landzoneog overførestil byzonevedlokaiplanens
ikrafttræden.
Seafsnittetom lokaiplanensretsvirkninger.

Andenlovgivning.
Lokaiplanensvirkeliggørelseer afhængigaltilladelserog dispensationerfra andre
myndighederendkommunalbestyrelsen(feks.forvejanlæg- politiets samtykke).

Lokalplanensretsvirkninger.
Ifølge planlovens§ 18 måderikke retligt eller faktisk etableresforhold i strid med
bestemmelsernei en lokalplan.Dennebestemmelsefastslår,at en lokalplan erbin-
dendefor den/deejendomme,derligger indenfor planensområde.

Lokaiplanensretsvirkningerindtrædervedplanensoffentliggørelse.

Forholdetableretfør lokalplanen
Lovlig eksisterendebebyggelseeller lovlig anvendelse,someretableretfør offentlig-
gørelsenaf lokaiplanforslagetog som ikke er i overensstemmelsemeddenne,kan
fortsættessomhidtil. En lokalpianmedførerikke en “handlepligt” til at ændrelovligt,
beståendeforhold i overensstemmelsemedplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke
pligt til at ændredeeksisterendeforhold.

Forholdetableretefterlokalplanen
Et byggerieller ændretanvendelseaf en ejendom,deretableresefterat Iokalplanens
retsvirkningerer indtrådt skalværei overensstemmelsermedplanen.Efter§ 18 regu-
lererplanenkun fremtidigedispositioner,derimodkander ikke i en lokaiplanpåbydes
nogenhandlepligt,f.eks. til at gennemføreet i lokalplanenomhandletbyggeri.

Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempelserafb-
kaiplanensbestemmelserunderforudsætningaf, at detikke ændrerdensærligekarak-
ter af detområde,dersøgesskabt(eller fastholdt)vedlokalplanen.
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Merevæsentligeafvigelserfra lokalplanenkan kun gennemføresvedtilvejebringelse
af en ny lokalplan.

Lokaiplanforslagetindeholderi § 2, stk2.2 bemærkningom, at detpå vedhæftede
kortbilag medvandretskraveringafgrænsedeområdeoverførestil byzoneområde.
Retsvirkningerneheraffremgårbl.a. af lov om frigørelsesafgift(Finansministeriets
bekendtgørelsenr. 549af 9. juli 1991).
Lov om tilbudspligt (lov nr. 328af 18.juni 1969) er ophævetvedplanbovensikraft-
træden.

Oplysningerom fristenfor fremsættelseaf ændringsforslag:
Offentliggørelsenaf dennelokaiplaner sketden 16. juni 1993 viaannoncei Tors-
dagsavisen
Samtidigmed offentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig
underretningheromtil:

1. ejerneaf ejendomme,derer omfattetaf planen,og lejernei ogbrugerneal disse
ejendomme,

2. ejerneaf ejendommeudenfor planensgyldighedsområderog lejernei og bru-
gerneaf sådanneejendommei denudstrækning,hvorplanenefterkommunal-
bestyrelsensskønharvæsentligbetydningfor dem,

3. de foreningerog lignendemedlokalt tilhørsforhold,somover for kommunalbe-
styrelsenharfremsatskriftlig anmodningom at blive holdt underrettetom for-
slagettil lokaiplaner,

4. Miljøministeriet samtde statsligemyndigheder,for hvemplanenharsærligin-
teresse.

Ved offentliggørelsenden 16.juni 1993 harborgerne8 ugertil at kommemedindsi-
gelsereller eventueltselvlaveandetforslag. Fristenudløberaltsåden 11. august
1993.

Nårfristenpåde 8 ugerergået,skalkommunalbestyrelsenigenbehandleforslagettil
bokalplanen.Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver taget
medi dennebehandling.Er derikke indkommetindsigelser,kankommunalbestyrel-
senvedtageforslagetendeligt.

Hvis derrettidigt er fremsatindsigelserog/ellerændringsforslag,kanvedtagelsentid-
ligst ske4 ugerefterudløbetaf indsigelsesfristen.

Endeligvedtagelse.
Ved denendeligevedtagelseaf planenkankommunalbestyrelsenforetageændringer
af detoffentliggjorteforslag,somfølge af fremkomneindsigelsereller ændringsfor-
slag.
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Hvis en ændringefterkommunalbestyrelsensskønpåvæsentligmådevil berøreandre
enddem,dervedindsigelseeller ændringsforslaghar foranledigetændringenforeta-
get, kan kommunalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske, før depågæl-
dendeer underrettetom ændringenog harfået lejlighed til at fremsættebemærkninger
til spørgsmåletindenenaf kommunalbestyrelsenfastsatfrist.

Hvis afvigelserneer såomfattende,at derreeltforeliggeret nyt forslag,kankommu-
nalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske, før detændredeforslaghar
væretoffentliggjortnåny.

Umiddelbartefterdenendeligevedtagelseaf lokaiplanenforetagerkommunalbestyrel-
senoffentlig bekendtgørelseherom.
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Lokaiplannr. B 56
For et boligområde ved Bøgelundvej,Skovhavenm.v..

I henholdtil planloven(lov nr. 388af 6. juni 1991) fastsætteshervedfølgendebe-
stemmelserfor det i § 2, stk i nævnteområde.

§1
Lokaiplanensformål

Lokalpianensformål er bl.a.:

1.1 at udlæggeet ældreeksisterendeparcelhusområdetil boligområde.
Områdeterbeliggendei byzone(Bygningsvedtægtsamtpartielle
byplanvedtægter),

1.2 at udlæggeareal til nyevejeog stier (somvistpåkortbilaget)samtareal til ni-
veaufrigang-og cykeltunnel(underRugaardsvej),

1.3 at nedlæggeBryggervejstilslutning til RugaardsvejsamtforlæggeEgelundvejs
nuværendetilslutning til Fruerhøjvej,

1.4 at udlæggeareal til nytboligområde.

§2
Områdeog zonestatus

2.1 Lokalplanenafgrænsessomvistpåkortbilagetog omfattermatt. nr. 8 ~, 8 g,
8J, 8 ~, 8 j~,8 ~, 8 ~, 8 r, 8 ~, 8 ~, 8 y, 8 L 8 y, 8 ag 8 gj~,8 aj, 8 aiç, 8 al,
8apj, 8~,8a~,8~,8a~,8a~,8~,8~,8~,8.~y,8~,8ay, 8a~,8
~, 8~,8J~,8~,8j~,8~,8j~,8bf, 8kg, 8~,8k1, 8~jç,8~,8
~rn,8~,8~,8~q,9~,9~,9i, 9~,9~,9ii, 9ah, 9a~,9a~,9a~,9ah,
11k, 111, 13~,13j, 14~,14f, 14j, 14k, l4j~,14~,14~,14~,14~,
14 av, 14 ~y, 14 ~, 14 ~, 14 a~,14 ~, 14 ~, 14 ~ 14 ~ç, 14 ~, 14 ~,

14 kf, 16 ~, 16 ~, 16 ~, 16 f, 16 i, 16 Jç, 16 n og 16 ~ alleaf Brenderupby,
Brenderupsamtdel af 6 f, 6 ii, 6 i, 7 a, 7 ~, 8 f, 12 ~, 14 a, 14 y og 14 bli alle
af Brenderupby, Brendenipsamtalleparceller,derefter i. oktober1989 ud-
stykkesfra denævnteejendomme.

2.2 Lokalpianensområdeinddelesi zonerneI, II, og IV somvist påkortbilagnr.
1.

2.3 Del af matr. nr. 6 f, 6 b, 6 i, 14 a og 14 y alle Brenderupby, Brenderuper
beliggendei landzoneog overførestil byzone.
Områdeti øvrigt erbeliggendei byzoneog bevaresi byzone.
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§3
Områdetsanvendelse

A Zone!:

3.1 Områdetudlæggestil boligformål og til enkelteoffentlige formål til betjening
af boligområdet.Boligbebyggelsenmåkun beståaf åben-lavbebyggelse
(parcelhuse).

B ZoneII:

3.2 Områdetomfatterarealertil vejanlægog ændringaf trafikanlæg.

C ZoneIV:

3.3 Områdetudlæggestil boligformål og til enkelteoffentligeformål til betjening
af boligområdet.Boligbebyggelsenmåkun beståaf åben-lavbebyggelse
(parcelhuse)samtaf tæt-lavbebyggelse(rækkehuse,kædehuse,ldyngehuseog
lign.)

Dersomendelaf områdetbliver bebyggetmedåben-lavboligbebyggelse,skal
dettearealudgøreet samlethele.

Dersomen del af områdetbliver bebyggetmedtæt-lavboligbebyggelse,skal
dettearealudgøreet samlethele.

3.4 Indenfor zoneI ogzoneIV kankommunalbestyrelsentillade etableretvirk-
somhederindpasseti beboelsesbygninger,nårdissevirksomhederikke forårsa-
ger støj, trafik eller andregener,somoverskriderdetnormalefor etboligom-
råde.
Endvideregælderfølgendebestemmelser:
- virksomhedenskaldrivesaf den, derbebordenpågældendeejendom.
- ejendommenskarakteral beboelsesejendommåikke forandresog områdets
karaktersomboligområdemåikke brydes.
- virksomhedenmå ikke medførebehovfor parkering,derikke erpladstil på
denpågældendeejendom.

3.5 Indenfor lokalplanområdetsomhelhedkan opførestransformerstationtil
kvarteretsforsyning,nården ikke harmereend10 m2 bebyggetarealog ikke
givesen højdeaf mereend 2 m over terræn,og nårdenudformesi overens-
stemmelsemeddenøvrigebebyggelse.

3.6 De påkortbilagnr. i medpriksignaturog skovsignaturvistearealermåikke
udstykkestil bebyggelse,men skalanvendessomoffentligt grøntområdesamt
til plantebælte.
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3.7 Somforudsætningfor meddelelseaf byggetilladelsetil etableringaf boligeri
zoneIV langsFruerhøjvej,skaldet forud væredokumenteret,at et maksimalt
støjniveaupå55 dB(A) fra Fruerhøjvejkanoverholdesvednyeboligeri om-
rådet.

§4
Matrikulæreforhold

4.1. Udstykningtil bebyggelsemåkun foretagesi overensstemmelsemed deret-
ningsgivenderetningslinier,derfremgåraf kortbilagnr. i eller somergod-
kendtaf kommunalbestyrelsenefteren samletplan.

4.2 Grundetil fritliggendeparcelhusemåkun udstykkesmeden minimumgrund-
størrelsepå700 m2.

4.3 Grundetil dobbelthusemåkun udstykkesmeden minimumgrundstørrelsepå
400m2 pr. bolig.

4.4 Såfremtetområdei zoneIV agtesanvendt til tæt-lavbebyggelseog udstykkes
i parceller,kandettekun ske,såfremtkommunalbestyrelsengodkenderen
samletudstykningsplanfor detpågældendeområde.

§5

vej- og stiforhold

A Zonel

5.1 Der udlæggesarealtil vejenH-I medenbeliggenhedsomvistpåvedhæftede

kortbilag.

Vejen afsluttesmedvendeplads.

Vejen udlæggesi enbreddepå9,0 m - (~40-vej) - og skaleventueltanlægges
medhastighedsbegrænsendeforanstaltninger.

5.2 øvrige(eksisterende)veje indenforområdetskalbevaresi nuværendetracé.

B Zone II:

5.3 Egelundsvejseksisterendetilslutning til Fruerhøjvejnedlægges.

Der udlæggesarealtil Egelundvejstilslutning til unavngivenstamvej(lokalplan
nr. B 53).



9

Forlægningen,derpå vedhæftedekortbilagerbenævntD-E, skaludlæggesi
Egelundvejsnuværendetracé,og tilslutningentil denunavngivnestamvejskal
udføresmed hastighedsbegrænsendeforanstaltning.

5.4 Der udlæggesarealtil vejen K-L (denunavngivnestamvejstilslutning til Fru-
erhøjvej).
Vejen udlæggesi en breddepå9,0m - (40-vej) - og tilslutningentil Fruerhøj-
vej skalanlæggesmedhastighedsbegrænsendeforanstaltning.

5.5 Bryggervejstilslutning til Rugaardsvejnedlægges.
Bryggervejafsluttesmedvendeplads,såledessomvistprincipieltpåvedhæf-
tendekortbilagnr. 1.

5.6 Der udlæggesarealtil stier fra Bøgelundvejog Fruerhøjvejtil Bryggervej.
Stjerneskaludlæggesi en breddepåminimum3,0 m.
Stiernekan eventueltpå enkeltestrækningeranlæggessomfortov langsvejan-
læg.

5.7 Der skalafsættesarealtil enniveaufrigang-og cykelsti (tunnelunderRu-
gaardsvej),såledessomvist påvedhæftedekortbilagnr. 1.
Tunnellenskal ståi forbindelsemed dennyevendepladsvedBryggervej (se
punkt5.9).

5.8 Hvor stier (2 stk.)krydserFruerhøjvej,skaldisseanlæggesi niveau.

Stikrydsningerneskalanlæggesmed hastighedsbegrænsendeforanstaltninger.

D ZoneIV:

5.9 Der udlæggesarealtil vejen A-B-C, såledessomprincipielt vist på kortbilag

nr. i.

Vejen udlæggesi en breddepå9,0 m.

Vejen anlæggessom “§ 40-vej” og skal eventueltanlæggesmedhastighedsbe-

grænsendeforanstaltninger.

5.10 Eventueltyderligeremindreveje indenfor områdetskalanlæggessomnævnti

punkt5.21og afsluttesmedvendepladser.

5.11 Der må fra områdetikke etableresnogenform for ud- og indkørslertil Fruer-

højvej og Rugaardsvej.

5.12 LangsvejenA-B-C pålæggesbyggelinieri en afstandaf 5,0 m fra vejskel.

5.13 LangsFruerhøjvejpålæggesbyggeliniei en afstandpå minimum 10,0 m
(varierer) fra vejskel.
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(Sekortbilag nr. 1).

5.14 Der udlæggesarealtil stiermeden beliggenhedsom vistpåkortbilag nr. i.
Stierneskal udlæggesi en breddepåminimum 3,0 m.
Stjernekaneventueltpåenkeltestrækningeranlæggessom fortov langsvejan-
læg.

5.15 Der er i medføraf vejloventinglyst byggelinierlangslandevej503, Odense-

SkovsHøjrup, Rugårdsvej.

§6

Ledningsanlæg

6.1 I zoneIV skal el-ledningerudføressomjordkabler.

6.2 I zoneIV tilladesudvendigeantennerikke.

§7
Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Bebyggelsesprocentenfor arealer,deranvendestil bådeåben-lavboligbebyg-

gelsesamttil offentlige formål, måikke overstige25 for denenkelteejendom.

Bebyggelsenmåikke opføresmedmereend 1 ½etage.

Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m overterræn.

D Zone IV:

7.2 Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendom,deranvendestil fritliggende
parcelhuseog til dobbelthuse,samttil offentlige formål, må ikke overstige25.

Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendom,deranvendestil kædehuse,
rækkehuse,klyngehuseog gårdhuse,måikke overstige35.

Bygningermåikke opføresmedmereend 1 ~/2 etage.

Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m over terræn.
Indenfor områdetskalbebyggelsenopføresmeden maksimumhøjdepå3,5 m
overterræntil detpunkt,hvor ydervægog tagfiadeskærerhinanden.

Såfremtet områdeagtesanvendttil tæt-lavbebyggelseskalder forelæggesen
bebyggelsesplanfor detpågældendeområdemedoplysningerom materiale-og
farvevalgvedrørendefacaderog tagfor kommunalbestyrelsentil godkendelse.
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Kommunalbestyrelsenvil vedsin behandlingaf sagenlæggevægtpå, at der
opnåset harmoniskhelhedsindtryk,og at bebyggelsenindretteshensigtsmæs-
sigt for beboerne.
(Seogså§ 3 stk. 3.4).

Ved etableringaf tæt-lavboligbebyggelseskalcarport/garagesammenbygges
med beboelsesbygningentendirekteeller vedforbindelsesmurog gives samme
arkitekturog materialevalg.

E Lokaiplanområdetsomhelhed:

7.3 Der måikke opføresnogenform for bebyggelsepåarealetmellem vejskelog

de i § 5 omtaltebyggelinier.

§8

Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Ingen form for skiltning og reklameringmåfinde stedudenkommunalbesty-

relsensgodkendelse.

8.2 Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.Ved eventuelanven-

delseal alternativenergier etableringal solfangeredogtilladt.

8.3 Bygningstagemåudføresmeden taghældningpåhøjst55°.

8.4 Facaderskalopføressommurværk(tegl). Gavltrekanterog eventuelleudfyld-

ningermellemvinduermådogudføresi andetmateriale.

8.5 Træværker tilladt til carport/garageveddobbeithuseog fritliggendeparcel-

huse.

§9
Ubebyggedearealer

9.1 I zoneIV skal etablereset20,0m bredtplantebæltelangsRugaardsvej,således
somvist påkortbilag nr. 1.

9.2 Deti zoneIV påkortbilagnr. i medpriksignaturafgrænsedeområdeudlæg-
• gestil offentligt grøntområde.(parkområde).
Områdetanlæggesog vedligeholdesaf kommunalbestyrelsen.

9.3 Belysningaf stierog parkområdemåkun etableressomparkbelysningmed
max. 3,5 m lyspunkthøjde.
Belysningpåboligvejeneudføresmedlyspunkhøjdemax. 5,0m.
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§ 10
Forudsætningerfor ibrugtagenaf ny bebyggelse

10.1 Kommunalbestyrelsenkankræve,at ny bebyggelseikke måtagesi brug, før
tilslutning til fællesantenneanlægharfundetsted.

10.2 Ved projekteringaf ny bebyggelsei lokaiplanoprådetskalderrettesforespørg-
sel til Ejby Kommunevedrørendeeventueltilslutning til et kollektivt varmefor-
syningssystem.

§ 11
Eventuellemyndighedstilladelser

11.1 Lokalpianensvirkeliggørelseer afhængigaf tilladelsereller dispensationerfra
andremyndighederendkommunalbestyrelsen(for vejanlæg- politietssam-
tykke), og~ vejbestyrelsensafgørelseom at iværksættedei færdselslovens§
100 omtaltevejanlæg,skaltræffesmedpolitietssamtykke,uansetom vejan-
læggetudføresi henholdtil envedtagenlokaiplan.

11.2 Byggearbejdermåikke påbegyndesfør kommunalbestyrelsenharmeddelttilla-
delsei henholdtil byggeloven.

11.3 Endel af lokalpianområdeter omfattetaf naturfredningslovensskovbyggelinie.
(300m).
Byggeri indenfor detteområdekræverderfortilladelsefra Fredningsnævnet,
medmindreSkov- og naturstyrelsenophæverskovbyggelinien.

11.3 Planensvirkeliggørelseerafhængigaf tilladelsefra landevejsbestyrelsenved
FynsAmt, til at lukke Bryggervejveddennestilslutning til Rugårdsvej,og til
at føresti underRugårdsvej.

§ 12
Servitutter

12.1 Vedrørendeservitutter,derhviler pålokaiplanområdet,henvisestil ejendom-
mensbladei tingbogen.

12.2 Derer tinglyst oversigtsdeklarationpå del af matt. nr. 14 y Brenderupby,
Brenderup,Rugårdsvej(ldv 503)! Fruerhøjvejj.f. kortbilag nr. 1.
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§ 13
Dispensation

13.1 Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempel-
seraf lokaiplanensbestemmelserunderforudsætningaf, at detikke ændrerden
særligekarakteraf detområde,dersøgesskabtved lokalpianen.

13.2 Merevæsentligeafvigelserfra lokalpianensbestemmelserkankun gennemfø-
resvedtilvejebringelseaf en ny lokalplan.

§ 14
Påtaleret

14.1 Påtaleretifølgenærværendelokalplan haraleneEjbyKommunalbestyrelse.

§ 15
Klageadgang

15.1 Evt, klagerover Kommunalbestyrelsensafgørelseri medføraf nærværendeb-
kalplanbehandlesefterreglernei kapitel 14 i Planloven,hvortil derhenvises.

§16
Ophævelseafpartiellebyplanvedtægter

16.1 Den underPlanstyrelsen,den17. november1977, godkendtepartiellebyplan-
vedtægtnr. 2, Ejby Kommune,ophævesfor dendel derdækkesaf nærvæ-
rendelokaiplan nr. B 56.

16.2 DenunderBoligministeriet,den 30. december1969, godkendtepartiellebypl-
anvedtægtnr. 7, Ejby Kommune,ophævesfor dendel derdækkesaf nærvæ-
rendelokalplannr. B 56.

16.3 DetunderMiljøministeriets,den23. juli 1975, godkendtetillæg nr. i til par-
tiel byplanvedtægtnr. 7, Ejby Kommune,ophævesfor dendelderdækkesal
nærværendelokalplanB 56.



14

§ 17
Vedtagelsespåtegning

17.1 Forslagettil dennelokaiplanblev vedtagetaf Ejby Kommunalbestyrelseden
27. maj 1993

P. k. v.

,Z~ Ove Andersen
borgmester

/-; A-~- ~

fJøv~enR. Knudsen
kommuneingeniør

17.2 I henholdtil planlovens§ 27 blev lokaiplanenvedtagetendeligtal Ejby Kom-

munalbestyrelseden30. september1993

P.k.v.

Ove Andersen
borgmester

~4 /~-da.---
fJør~enR. Knudsen

kommuneingeniør

Ændringeri forhold til forslaget:Udkørselsmubighedfra lokaiplanområdettil
Blokhusvej er udtagetaf lokalplanen.

17.3 Den endeligt vedtagnebokaiplanblev offentligt bekendtgjortden27. oktober
1993. •

17.4 Tinglysning.

Matr: 8 E

Brenderup By, Brenderup

Middelfart
17.01.1995
1101

Retten i
Indført den
Lyst under nr,
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