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Anmelder:
L.B.L.-planlægning als,

9510 Arden.

I medfør af.byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar

1970) fastsættes følgende ændringer for det af partiel byplanved-

tægt nr. 8 for Mariager kommune af 20. januar 1975 omfattede om-

råde:

Bebyggelsens omfang

og placering in.v.

Området begrænses som vist på vedhæftede

kortbilag til tillæg nr. 1 til partiel

byplanvedtægt nr. 8 for Mariagerkonimune,

dateret 20.fébruar 1976, og omfatter fØl-

gende ma~r.nr.e.:

i h og del af 1 f, Trudsholm, Kastbjerg

sogn, samt 5 b, 5 k, 6 h’og 6 i,Kastbjerg

by og sogn,

samt alle parceller, der efter den 1. februar

1976 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Stk.4. Langs områdets grænser mod nordøst,

sydØst og sydvest udlægges.et 10 m bredt

beplantningsbælte som vist på vedhæftede

kortbilag til nærværende tillæg nr. 1 til

partiel byplanvedtægt nr. 8 for Mariager

kommune.

Beplantningsbælterne må ikke under nogen

form benyttes til oplag, som gårdsplads

eller på lignende måde, og må kun med by-

rådets særlige tilladelse benyttes som op-

holdsareal for virksomhedens ansatte. -

Beplantning og vedligeholdelse af de omhand-

lede arealer forudsættes at skulle ske i

henhold til overenskomst mellem kommunen og

Tillæg nr. 1 til partiel byplanvedtægt nr. 8 for Mariager kommuné.

Godkendt den 20. januar 1975.

§
Område.
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• grundej erne.

Stk.5. Langs områdets grænse mod nordvest må

bebyggelse ikke placeres nærmere vejskel

til vejen til Kastbjerg end 15 m, således

som vist på vedhæftede kortbilag til nær-

værende tillæg nr. 1 til partiel byplanved-

tægt nr. 8 for Mariager kommune.

Arealet mellem denne byggelinie og vejskel

må ikke under nogen form benyttes til gårds-

plads, oplag, parkeringsplads eller på lig-

nende måde, og må kun med byrådets særlige

tilladelse benyttes som opholdsareal for

virksomhedens ansatte.

Beplantning og vedligeholdelse af det om-

handlede areal forudsættes at skulle ske

i henhold til overenskomst mellem kommunen

og grundejerne.

Således vedtaget af Mariager byråd, den - 1976.

P.B.V. -
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I medfør af § i i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

f.ebruar 1970) godkendes.foranstående af-Mariager byråd vedtagne

tillæg nr. 1 til partiel byplanvedtægt nr. 8for Mariager kommune

af 20. januar 1975.

j~j~197~
Planstyrelsen, den 1976.
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Nærværende tillæg nr.

kommune begæres

~ ~ ~ g og 1 h, Trudsholm Jorder,

og 6 i, Kastbjerg by og sogn.

nr. 8 for Mariager

sogn, samt 5 !a~

Arden, den 22. juni 1976.

Finn ØsterbækNielsen

Akademiingeniør

Indført i dagbogenfor Retteni Mariaget,

4t44~C4/~

1 til partiel byplanvedtægt

tinglyst på ej endommene matr.nr. e.:

Kastbjerg 5 k, 6h

den 23.JUN 1976
Ly st bl.
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