






























Redegørelse Lokalplanbestemmelser

som oprindeligr er dnglyst på malr.
nr. 2 fu, 2 s. J q. 4 Skibelund by.
Sahl. og matr. nr. 4 b Bøgeskov by.
Gullev ophæves, når lokalplanen
vedtages,

Tinglyst færdselsret over matl. nr. 3
q Skibelund by, Sahl fta 29. juti
1968 opretholdes.

Tinglyst dekJaradon vedr. oversigts-
servitutter ved stikveje og ud mod
Skibelundvej bevares.

Følgende deklarationsbestemmelser
vedr. sommerhusbebyggelse lia 29.
juli 1968 opretholdes:

$ 6 vedr. medlemspligt af grundejer-
forening.

$ 8 vedr. fiskeret i Tyrebækken.

Øvrige deklarationsbestemmelser i
dokumentet ophæves.

.:

vetlr. servitutaDalring i lokalplån F'14o0-1 for soDderhusonråAet
beliqigenate ved skibelund '
skibelund Grundej erforenino har efler udsendelse af lokalplanen
rettet henvenderse tir romiunån åq anrnoaet om, at dekl arationen
;;:";;"-i;;i;-;e 6e "åat' beptantnins os bevoksnins bevares'

crundej erforeningen ønsKer deklarationen bevaret af h:TIl^Ei1
en bedre håndhævelse/ admanistration at de ubebyggede areatef'

crundej erforeningens henvendelse imødekonmes' således at S 12'

"ir"it- r, i lokaiPlanen udgår'

Med venfiq hilsen

Halrne B!eitenbauch
afdelings leder



Loktlp I anb e s t emme I s e r

Således vedtaget af Bjerringbro Byråd, den 25' marts 1991

Erdelig vedtaget af Bjerringbrc Byråd, den 24' f€bruar 1992'

,l*øø,
Wdfo Raaby ,/
borgmester / afdelingdeder

I

Hanne Brcitelbauch

II



Tillæg nr.22
til kommuneplanen 19g6-92.

Baggrund.

Kommuneplanfillægget
sende areal,

er udarbejdet med henblik på

Arealef ejes og anvendes i dag af grundejerforeningen

at medtage et mirdre tilgræn-

som fællesareal.

Planovervejelser.

Det tilgrænsende areal er en naturlig del af sommerhusområdet og danner en vel_defineret afgrænsning af sommerhusområdet ned mod Trt;kk;r." -
Den ændrede plandisposition er uden betydning for kommunens overordnede planbe-stemmelser.



Rammebestemmelser for rammedelsområde F. 1400:

.lvtte ,Kiær
vicebdrgmester

l

Anvendelse.

Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse' der

t"r -a U"U*t i tidsrummet 1. april - 30. september og udenfor dette tidsrum kun i
kortvarige ferier, weekends og lignende.

Sommerhusbebyggelsen kan benyttes i overensstemmelse med lov nr' 388 af 6 juli
1991 vedr. peniioniste.s brug af sommerhuse til helårsboliger'

Bebvggel sesregulering.

- Reklamering og skiltning er ikke tilladt.
- Ingen grunJ må udstykkes i mindre end 5000 m2'
- oJr rnå kun opføres eet sommerhus med tilhørende udhus og garage, som skal

fremtræde som en helhed.
- Bygninger må ikke opføres i en støre højde end 4,5 m'
- fåghætdninger med vandret plan må ikke overstige 45"'
- Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5%'
- Fællesarealer må ikke bebYgges

Miliøforhold.

Bygninger skal holdes i mørke jordfarver.
Elekricirel skal føres frem ijordkabler.

Beplantning.

Den eksisterende bevoksning skal så vidt muligt bevales og yderligere beplantning

udføres i karakter hermed.
Langs sommerhusområdets grænse skal etableres beplantning af mindst 4 m's bredde

af e;sartet træsort efter en nærmere godkendt plan.
i ørUinO"tt" med bebyggelse må dei kun etableres levende hegn, bortset fra mindre
læskærms.

Således vedtaget af Bjerringbro Byråd, den 25. marts 1991

-..:;,1/',/.-j,'-
. .:".1 Carl se-n

kommuneingeniør
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