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Høring om ophør af drift af fællesarealer m.v.

tGriagerfjood Ko***r. har i en åffæklre varetaget driften af en række grønnearealer
tilhørende/tilknptet borgerforeninger, landsbyåd og grundejerforeninger - også i tilfælde
hvor dette strider imod vedtagne lokalplaner.

For at berigtige forholdene i henhold til de gældende loftalplaner eller ejerforhold, samt
for at finde besparelser på kommunens budget, har Bpådet d.7. olcober 20L0 valgc at
gennemføre besparelser på området i det kommunde budget for 20ll-2014. Dene
medfører at tidligere politislc beslutninger eller lnrtymer for området ophæves.

Byrådet har beslwtet at finde besparelser ved at:

l. lvlariagerfjorrd Kommune iklre længere foreså driften af grønne arealer som ifølge
lokalplanen for området, skal foretages af grundejerforeningen.

2. lvlariagerfjord Kommune iklre længere at forestår driften af grøwre arealer, som er
ejet af Iandbrlil Borgerforeninger og lignende.

Lololplan nr. B. l2.}Ll,olalplan for boligformål og rekreativt område ved Teglvænget i
Als, beslniver i $ 10 sth 3 følgende: "Grundejerforeningen er foqpligdget til at forestå
drift og vedligeholdelse af det grønne fælles friareal B.4."

Fællesarealet mellem Teglgårdsvej, Fyrrebakken og Teglvænget (matr. nr. 9a) er derfor
omfattet af ovenstående beslutning.
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Remines linier for arealerne :

lvlaÅaerfjord Kommunes drift af aredeme ophører med virkning fra d. 15. maru 20L1.

Arealeme bør fremover gives et ordendigt udtryk

Såfremt der måtte være spørgsmål i forhold dl drifæn af arealerne i løbet aI2}ll,vil Park
og Trafikvære behjælpelig med råd og vejledning.

Ftrøring:

Såfremt gnurdejer eller gnmdejerforeningen er i besiddelse af dolarmentation for indgåede

aftaler eller andet som gør, at lvlariagerfjorrd Kommr-ure drift af arealerne ikke umiddelban
kan ophøre, skal kopi af dene fremsendes sluiftligt til liskat@mariagerfjord.dkeller
lvlaÅAerfjord Kommr:ne, Ndr.Kajgade 1,9500 Ftrobro, Att. Linene Andenen" Parkog
Trafik

Ew. dokumentation samt bemærkningeriøvÅgcskal være kommunen i hænde senest d.
28. janrnr 201t.

Nfedmindrc det dokumenteres, at der foreligger særlige aftaler eller lign., vil lGriagerfjord
Komrnuneherefre+ ophøre-med driften på arealeme i henhold til lolalplanen og Byrådea
beslutning.

Deae brev ersendt til samdige gnndejere i lokalplansområdet.

V.oltg hilsen

Lineae Skov Andenen
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Beslutning vedr. høringssvar af d.24.januar 2011

Efter modtagelse.n af.høringssvar fra Teglvænge t nr. 52, 7 4, 7 6,98, 1OO og t2O har park
og Trafik behandlet dene.

Beslutning:
Park og Trafik har fogtaylse.jgr de synspunlceT s9m beslrrives i jeres svar. Ud fra jeres
svar har.Par{c og.Trafik {"g_ftk ftrndet iitstdd.elg dokumentation for iodgå.Jr it"L,
eller andeg som ftan ændreByrådee f..r-l*r{g-fraå. 7. olcober 2}t}.nrt[åg Tmfik
ophører derfor uden yderligere med driften afTælesarealet B.4 pr. 15. mans IOtt.

Bemærkninger til jeres brev:
Byrådsbeslutningen trådte i kraft pr..1. jarnar^2011, og det er derfor ikke muligt at
imødekomme ønsket om en udsænelse'i 3 måneder. 

-
P..*.k qg Trafik vuriderer at aredet er blevet pl1.t $ {o en faglig vuridering og i henhold
til lsralitetsbeslsivelserne for arealet. Park og fofiU fot trgridåtfor ikke ø.]11**-pt+
på læhegn eller andet på fællesarealet.

Yderligere:
Park og'Trafik gør opmærlsg*-.på 1t.der ligeledes er modtaget et høringssvar fia Ame
&*.t,Fyrrebaklsen 16. Fleri stilles bl.a. spårgsmål ang. opåtæbe ,f err"
Gnndejerforening.

Såfremt der måne være spørysrrål i forhold d driften af arealet i løbet af 21ll,vil parl og
Trafikvære behjælpelig meddd og vejledning.

V."ltg hilsen

Linene Skov Andenen

|f"fl1.?qerfjord

Pail og Trafit
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HADSUND KOMMUNE

Til berørte lodsejere Hadsund den 4. september 2001

Sagsbehandler: Per Alstrup

J.nr.: 01.02.05P16

Vedr.: Offentliggørelse af lokalplan B.02.01. Lokalplan for boligformål og
rekreativt område ved Teglvænget i Als.

Det skal herved meddeles, at Hadsund byråd den 23. august 2001 har vedtaget et forslag til
Lokalplan for boligformål og rekreativt område ved Teglvænget i Als.

Under henvisning til bestemmelserne i $ 30 i Planloven, fremsendes kopi af annonce og
lokalplan.

Lokalplanen kan købes på Hadsund Rådhus for 50,00 kr.

Bilag: Annonce

Med venlig hilsen

4ffi
forvaltningschef

Rådhuset

Himrncrlandsgade 9

9560 Hadsund

www-hadsund.dk

Telefon 96 530 530

Telefax 96 530 500

Giro 7 O4 33 33

Email: raadhusct@hadsund.dk

Åbningstid:

Mandag-onsdag I 0.0G 14.00

Tondag 10.0G16.45

Fredag 10.fiI.12.30
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Lokalplan for boligformål og rekreativt område ved Teglvænget i Als

Lokalplan nr. 8.02.01

Lokatplanen er udarbejdet for et område til boligformål ved Teglvænget som illustreret på

denne skitse.

Vedtagelse
Hadsund Byråd har den 23.08.2001vedtaget Lokalplan 8.02.01. for et boligområde i Als.

Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er først og fremmest at sikre en plan, der er "tæt på virkeligheden i
området". Forstået på den måde at planens bestemmelser i videst mulig omfang tager højde for:



l. Betingelser for grundsalg gennem tiden
2. Politiske beslutninger om ændringer i den gældende lokalplans bestemmelser
3. Dispensationer, der løbende er meddelt i forhold til den gældende lokalplans bestemmelser

4. Byggeri, der er opført med respekt for de gældende besternmelser

5. At de resterende grunde skal larnne markedsføres som attraktive byggegrunde.
6. At et område til grønt fælles friareal opretholdes som en del af boligområdet.
7. At udlægge et område langs kysten til rekreative formål.

Herefter er det planens formål at fil lokalplanlagt hele boligområdet i den nordøstlige del af Æs.

Væsentlige ændringer i forhold til planfonlaget
o Der indfures en maxhøjde på 1,5 m for bebyggelse uden for byggefelterne i område B3.
o Der indføres en maxhøjde på 3 m for facadehøjde i område B 3.

o Byggefelt på matr. nr. lOae udvides mod syd så tæt på off. sti som bygningsreglementet
tillader.

r Rabatterne på dør nodligste stikvej i B 3 kanudføres med skærver under forudsætning af at
beboerne selv vedligeholder rabatterne og holder kørebanen ren.

Lokelplenens retsvirtninger
Ejendomme, der er omfattet af lokalplaneq må ikke bebygges eller benyttes i strid med lokalplanens
bestemmelser.

Offenflig fremlæggelse
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt på Hadsund Rådhus og Æs Bibliotek i perioden

04.04.2001 - 30.05.200 1

Supplerende oplysninger kan fås på Rådhuset hos Teknik &iNfiljø, tlf.: 96 530 577.

eller på teknik&miljo@hadsund. dk

Lokalplanen kan rekvireres
Lokalplanen kan rekvireres i Sekretariatet, tlf.: 96 530 522.

Teknik &Miljø
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Gnrndeierforcningeo Ved Teglvænget

v/Leif Kdsænsen
Tegtvænget 100

9560 Hadsund

Jolm*rtrrn*
qr.or.0GP2l-2-11

Rd.: JæpcrVraaAndeoan
Dlr€|G0f. 5711æ712
icnl@nan{pliod<l(

W:1.7.611

PrnonNh hrtntrndrbr:
Ftåfiulet lAtdsn
W22
9510Ædon

Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Ved Teglvænget

Hermcd godkeoder Ivlariagerfiord Komnune vedtægteme fot "Gnrndeierforeningen Ved

Tegtvæoged' som ftesrsendt til kornmuneo den 20. iuni 2011'

Som aftlat udarbeides der et matdkelkorg hvot vedqtens områdebeaævnelser er vist

Hvis der er spørgsmål ellet koooentarer i anledningen af detæ btev, kan der retæs

heovendelse til rmderægnede

Venlig hilsea

raa Andssen

Sid6 I 8f I



Vedtægter
for

Grundejerforeningen'Ved Teglvængef
Og€ftetjrmi20ll

Kepl - Forcningens navn og hjemsted:
s1

Gnrndejerforeningen "Ved Teglvængefl, områdst ved Teglvænget i Ats. Matiagerford Kornmtrne

Kap.2 - Foneningens omrdde og medlemskrcds:
$2

$2stk l
Foreningens geografiske område omfffier område,me i lokalplan 8.02.01, som €r beæmt som Bln 82, 83
ogB4.

$2stlc2
Der er pligt til medlemskab af grundejerforeningen for de til enhver tid værende ejere af de ejendommq
som ligger indenfor område,rne, som €r benærmt 82 og 83.

$2stlc3
Gnrndejerforeningen kan o@ge medlemmer fia det tilgrænsende områder benævnt 81. disse medlememr er
fuldgyldige medlemmer fonrdsat de har betalt kontinge'lrt seircst 30.4.)

I(ap3 - Foreningens formål og opgayer:
s3

$ 3 sttr. I
I henhold til lokalplan m.: 8.02.01 er gnmdejerforeningen forpligtiget at forestå drift og vedligeholdelse af
det grenne fæUesarcal vcd TeglvængetB.4, (matr.9a, 9blql0c og del af lOah Æs by, Æs

Kep.4 - Medlemmerres forhold til Grundeierforeningen:
$4

$4stkl
Det enkelte medlem, er pligtigt af betale de til e,nhver tid af gsn€,raforsanlingens frstsatte
bidrag, der beales lige store bidrag for alle ejedomme, hvis &r på cn ejcndom er indreuet
to eller flere bolige,nheder, betales derbidrag forhverboligc,nhcd"

$4stk2
Ved ilfte r€fiidigt betaling af slcyldige beld, skal d€f pågældeide medlern betale alle omkostningcr, for
inddrivelsen af det skyldige beløb.

$4sds3
Etmedlem" dereri restancetil foreningBn, har ilke stemnerctpågercralforsamlingBq ligesom medlernrnet
ikte kan vælges til tillidshverv i forcningen.

$4stk 4
Når et medlem overrdrager sin ejendon eller på anden måde opbrcr med d være ejer af demg er
vedkommende fra dette tidsprmkt ophørt med at nære medle,m af foreningeo, og kan intet lrav reilte nod
gnmdejerforeningens fotmue.

I(4p.5 - Grundejer{orenlngens ledelse og edministretion:
$s

$5stlcl
Creneralforsamlinge, er grundejerforcningens bøjeste myndighed-



$5stk 2
Odinær generalforsamling aftoldes hvert år i maræ måne4 og indkaldes med mindst 14 dagps varsel, ved
skriftlig meddelelse i form af brev eller mail.

$5stlc3
Eksnaordinær Seneralforsamlin& kan idkaldes af bestJrrels€n, eller nfr ø ll4 af modlemm.eme over for
formanden, slrriftlig fie,msætrerkrav&rom- Indkaldelsen skerefterreglerne i $5 stk.2. og
generalformmlingen aftoldes senest 4 uger efter modtagelsc, af begæring herom.

$ 5 st*.4
Æle boliger har Cn st€,mne, og generalforsamlingen er beshtningsdygig uanset aotallet
af de fremmødte medlemmer, dog skal der altid være flertal af ikke besq'relsesmedlemmer.

$5stlc5
Forslag der af medle,rnmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal
værc Hyr€lsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Pwtfuer, der ikke er optaget på dagsordenerl kan ikke sætte rmder afsæmning.

$5stk6
Besgtnelsen vælges for en toårig periode, og består af 3 medlemmer, en forman4 en kassercr og en selrretær.
Fonnand og sekretær vælges i lige år og kasserer vælges i ulige år. Hvert år vælges en zuprpleant og en
revisor. Best5nelsen konstituerer sig efterfølgende.

$5stlc7
På den odinære ge,neralforsamling skal følgeode DAGSORDEN behandles.

l. Valg af dirigent.
2. Besrgnelse,ns beretning, for det forlebne år.
3. Besrl'relsens berehing og r€gnskab, for det forløbne fo.
4. Retridigt indkomne fomlag, framedlemmerne.
5. Fastsættelse afkontingeng for indeværende år.
6. Valg af best5i,relse, samt en bestyrelsessuppleant.
7. Valgafrevisor.
8. Eventuelt

I(ap6 - Økonomi og vedtægter:
$6

$6rtk l
Regnskabsårct følget kalenderåret.
Fastsat kontinge,ng indbetaleVoverfenes til Spareløssen Himmerland s€nest 30. april.

$6otk 2
Der skal indhe,ntes tilbud på alt a$ejdc. og tilbuddet skal godkendes afdeo samlede bestyrelse, inden
arbejdet sdtes i gat g. Udbetalinger,l€n km ske ved fiernsendt regning, for udfu arbejdet, på friarealet
8.4

$6stlc3
Vedtægtsændringer, kan Liln ske ved 213 af fremnørdte stemmebereffiga medle,mmcr

$ 6stlc 4
Vcdtægter og vedtæg8ændringerr*el godkcndel rf Mar{rgerliord Kommune Byrld.

Best5relsen
Dato:.

Mriagerford Konrmune Byråd-



HADSUNDKOMMUNE
Lokalplan r1r. : B .02.0 I
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Lokalplan for boligformål og rekreativt område ved Teglvænget i AIs

Iladsund Bynåd August 2001



HVAD ER EN LOI(ALPLAI\T?

Planloven fia lgyl indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag

skal udarbejdes og offenfliggøres, inden der udføres et sten€ bygge-

eiler anlægsa$ejde, for€mges væsentlige nedrivninger eller dcer væsentlige ændringer i anverr

delsen af en ejendom. I øvrigt kan der udaftejdes en lokalplan, når Byrådet d<øner, at der er

behov fordet

I elr lokalplan karr BJ.rådet frstlægge nænnere remingslinierforet aeals anve,ndelse, bygrirF
ger, veje og stiers placering og udformning; fiiaealers placering og indrctuing samt bevaring af
bevaringsvæ,lrdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et områ-

de anvendes og udformes rmder hørsyntagen til de drsiserende omgivelserog i overensstenr

melse med den ervrige plailægning i kommunen. En lokahlan erdesuden Byrådets r€dsløb til
at sikrre e,n gørnemferrelse af kommuneplanens måbæhinger.

krden Byrådetvedtagøen lokalplan, offentliggøes et fonlagtil lokalplan i mindst 8 Wer, så-

ledesatborgeme kan sæffie sig ind i fonlagetog ftmulighod forat kommentere planørs ind-

hold.

Når Byrådet har vurderct de indkomne bemædcninger, kan lokalplanen vedtages, hvorefter

den tinglyses og filrbindørde vfulning forgnxdejeme og bnrgenre i området.

Tilvejebringelse afen lokalplan betyder ikke fo6ud mod for8æfielse af en elsisbrende lovlig
anvendelse af en ejendonr, og en lokalplan modferer ikke pligt for gnmdejeren til æ rcalisere

de anlæg sorn erindehold i planø.

Derimod skal ændringer af eksisterende forhol4 som ft orF og nybyæeri eller ændrct anverF

delse afMende ejendom, være i overenssfiemmelse med lokalplanens intentbner.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre bety&de i en lokalplan. Væsørtlige

ændringer laæver uda$ejdelse af en ny lokalplan.

0ffen0[hedsperiode
Lokalplanen hrværet fi€mlagt i 8 ugers offentlig hering fia d€n 04.042001 til dert

30.05.2001.



II{DLEDNING

Deffie hæfte udgen en lokalplan for et område til bolig og relreative formål ned-rr

II\DHOLDSFORIDGITELSE SIDE

Indledning

Indholdsfortegnehe

Redegørelse

Iokalplanøs formål
Foftold til andar pladægning

IWdløtidige og viliæ ntsvltrninger
Dbpens*imer og klagevejle&ing

Lokalplanens bestemmelser

4

4
4

5

$ l. tokalplanens formåI

$ 2. Område- qgzure$ahrs

$ 3. Områdets anve,ndelse

$ 4. Udstykninger

$ 5. Vej-, stt og parkeringsfodtold

$ 6. Bebyggels€ns omfotg og placering8

$ 7. Bebyggelsens ydre frremtræden

$ 9. Forudsdring fq ibrugøgnine afny bebyggelse

Veeagelsespåæening

Bilas

6

6
7

7

8

8

9
9

9

9

l0

$ 11. Ophævelse af lokalplan

lvlaffikelkort
Iokalplanøs område

Zoneforhold

Byegeftlter

Kortbilag I
Kor$ilag2
Kortbilag 3

Kortbilag 4



Område Bl og B3:
Område 82 :

Område 84:
Område Rl:

ÅUenltav boligbebyggelse

Tæt/lav boligbebyggelse

Gnørt fælles fiarcal, del afboligområder
Relceativt område

Lokalplanens forhold til anden olanlæenine

Regionplan
Planens område 84 og Rl er udpege som bedryfiet nafinefterNafdeslq/tlelsesloven af
1995, $ 3 i form af strandeng og overdrev. Ændringer af beslq/ttet ndurareal- herurder etab-

l€ring af $i- kræver tilladelse fra amtet

Kommuneplan
Lnkalplanen er i overenssæmmelse med Kommuneplan 2000 fm Fladsund Kommune.

Kloaldorsyning
Lnkalplanområda ligger in&n for kommunens spildevandsområde.

OverfladevandafledestilvandlebetoKanal€n",undtagetermatr.m.: lOtu lOi" 10h l0l, l0rn,
l0ql0o, l0p, l0q, l0r, lOsog lftAlsBy,Alssomafledesvednedsivningpådenenkelte
ejendom.

Spildevand bdes til Als Odde Røseanlæg.

Van4 vanne- og elforsyning.
o Vandforsyning sker fra Als Vandværlc
o Varmeforsyning sker fia Als Fjernvarmeværk, dog un&agen delområde Bl.
o Elforsyning *er fia elselskabet HEF.

Midlertidise retsvirkninqer

Når et fonlag til lokalplan er offeirtliggior! må ejendommg der er omfrffet af forslagd ikJce

bebygges eller i ennigt u&ryttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den ende-

lige plans indhold jf Planlovens $ 17.

Defie gælder indil vedtagelse af lokalplanen - dog lqist et år efter fonlagets offentligørebe.

Varise rebvirkninser

Når der er foretaget offentlig bekendtgø€lse af en lokalplan, må der ikke rctligt eller frktisk
øableres forhold i sfrid med plan€ns beslemmelser, me&nin&e dispensation meddeles jf,
Planlovens $ 18.



En eksi$erende lovliganvandelse kan forbde uæn&ret

Inkalplanen medfm ikke at anlæg med videre som €r indehold i planen, skal etabbres.

Disoensationer

-

Byrådet lcan dispense,rc formindre afrigels€r fia plarcru hvis de iklce er imod plams pinch-
per. Skennes dlspensdim€rat have betydning forongivelseme, sløl d€r foretages en nabo-

øiørtering i mind$ to ugø, fer dispasatfum gives.

Mere vidtgående æn&ingø kan kun drc ved en ny ldralplan med en ny høringryrocedre.

Klascveilednins

-

Den vodøgne lolelplan kan for retlige spergsrnA indklages føNæ*lagenævnet, dvs. hvis

afgøpls€n indetrolder en forto[sfng afPlanlove,n eller lolølplanprocefurcn. IvIm er klagebe-

t"friget, hvis man hrretlig int€r€sse i sagens dfrld. Derkm derimod ildre klagps overpb-
nens indhold. Klagefri$en er 4 uger regnet fa plaæns offailliggrelse.

Klage overretlige spørgsrrål døl stilestift Ndtt*lagøæmet, Fredriksborggpde 15, 1360

Ikbenham K. Klagp afleveres til Tdsfk &Miljø, der videresender klagen med rclevante

sagsalder til Nafirklagenævnet
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Anmelcier: Hadsund Kommune
Himmerlandsgade 9
9560 Hadsund
ilf . 96 530 530

I henhold til Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af I l. juni 2000 fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i $ 2 nævnte område.

S I Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Område Bl. og B3
til åben/lav boligbebyggelse.

Område Rl
til et offentligt rekreativt naturområde

$ 2 Område- og zonestatus

2.1. Sttc I
Lokalplanens område opdeles i områderne 81,82,83, 84 og Rl som vist på ved-
hæftede kortbilag nr. 2.

stk.2
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. I og omfatter følgen-
de matr. nr. : 9a, 9m, 9n, 9o, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 91 9æ, 9ø, 9aa, 9ab,
9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, gat, gak,9al, 9am, 9an, 9ao,9ap, 9aq, 9ar, 9as, 9at,
9au,9av,9ax,9ay,9az,9aæ,9aø,9ba,9bb,9bc,9bd,9be,9bf,9bg,9bh,9bi,9bk,
lOc, l0h, l0i, lOk, 101, lOm, l0n, l0o, lOp, [!g-10-r, l0s, 10t, l0u, lOv, l0x, l0y,
10110æ,10ø,l0a4lOab, 10ac, l0ad, lOae,t|ln0ak, 10a1, l0am, lOan,
lOao, 10ap, 1Oaq, lOar, 10as, lOat, 1lf, l2b, 42d,42d57c,57d,57e,57f,og 86
samt del af l0ah, alle af Als By, Als samt parceller, der efter den 04.04.2001 ud-
stykkes fra de nævnte ejendomme.

Stlc 3
Område B1, B2, 83 og del af 84 er beliggende i byzone.
En del af område 84 overfønes fra landzone til byzone som vist på kortbilag 3.



En del af område Rl er beliggende i landzone. Den resterende del tilhgpføres fia bpo-
ne til landzqre sun vi* på korbilag 3.

S 3 Områdets anvendelse

3.1. Område 81-83
DelområdeBl og83 måkmanvendestilboligformåI. Bebyggelsen slølbe$åaf åberF

lav bebyggelse.

Fladsund Byråd lcan tillde at derpå hver eje,ndom &ives et sådan olleru, som aftnirr
deligvis løn udfer€s i beboelsesområder under førdsdring af ,
- at ertrvervet udferes af deru der bebor den pågældende ejendom,

- at det pågældende ertverv efter tladsrmd Kommunes sken drives på sådan mådg
at ejendomme,ns karal@r af beboelseseje,ndom ilke forandres (henrnder ved skilt-
ning eller lignende) og områdets karalderafboligområde ikke brydes,

- d ertrvervet ikke medfcrer ulemper for de omkingboende,

- at erhverrret ilke medferer behov for padcering d€r ikke er plads til på den påget
dende ejendom.

Område Hl
Området må lam anvendes til tætllav boligbyæøi.

3.3 Område84

Områdømå ikke bebygges. Derkan opstilles legeredsløberi ubehandlede ndrmderl
aler.

3.4 OmrådeRl
Onrådet må hrn anvendes til offentlig rds€ative formåI og unrådet må i[{ce bebygges.

Særlige best€mmelsen Der reserveres æal til €n ndmti ungs kysten.

S 4. Udstykninger

3.2.

4.t. Område 81. El os B.i
Inden forområdeme må grunde iktre udsykkes med en støn€lse, derer mindre end

700 m2.

OmrådeRl
Dermå ikke foretages udstykningø i området.

S 5. VeF, sti oe porkeringgforhold.

4.2.

Adsansfortold

-

Beståøde adeangsfoftoldtil de enkelt€ ejødomme d<al bibeholdes.



5.2. Parkerinesforhold
I forbindelse med ny bebyggelse og ændret anve,ndelse skal deretableres parkedrUs-

pladser efter følgøtde mfnplinien

- Mindst 2 ppladser pr. bolig på egen gnrnd, ved tæVlav 1,5 pplads pr. bolig.

S 6. Bebyggelsens omfang og placering

6.1. Område B1. El os R3
Området udlægges til F,tllav og åben/lav boligområderjfr. $3. Der kan indpasses insti
trtionersom nannligtlre $emme i området, og som ikke medfærgener forde onr
kring!oende.

I Bebyggelsesprocent tv{ax. 25.

. Etageantal:NIax.I%.

. Bygningstrøjde: IValc 8,5 m målt efter rcgleme i bygningwglernenH.

Byggeriet i delområde 3 skal placercs inden for de på korbilag 4 viste byggefelter. Byg-

geriet *al he,nrdoveropfæs i henholdtil gældmde byggelov, og bygninpreglement

Byrådet har acceptent at md. 10 ae har et relativt sføne byggefelt pga handelwilkår

ved grundkøb deæ forhold ftemgår afbilag 4.

6.2 Område 83
Bygningernes frcadehqide må ikke overstige 3 m måft fa terræn til dcæring melle,rn å-
cade ogtagflade.

$ 7 Bebyggelsens ydre fremtnæden

7.1. Udvendige bygningssid€r og tagflader, må krm fiemtæde i frrverne dannet afhvi4 sott

ellerjordfrrveme. Bygninger skal opferes som teglhuse med'blanke" eller vandslarede

facader eller som træhuse. Tage skal beklædes med tegttagsten, betontagsterL natunki
fer eller sort tagpap.

7.2. Skilhing og reklanrøing må hm fnde sed i begrænset omfog jf $ 3.

7.3. Hensti[ing af uindregisttr€de canpingvogne, sterre både og containe,rc samt hjemme-

padcring af lasbiler o. hgr. må ilke finde $ed inden for lokalplanems omrfie.

7 .4. Paraboler må kun monteres med mindst mulig gøre for de omkringboende og hvor det

ermuligtmalcs I m overterran, itvivlsilfolde dral montering afparabolergodkudes

af Udvalget for Tdcnik & Miljø.

7.5. OmrådeB3
I,tlarealerne mellern boligvejene og byggeftlteme måder ilfte i længere varighed etab-.

bres noget (@lantning garag€r, skure, campingvogne Mde og lign.) e[€r henstilles ro-
get af støn€ højde end 1,5 m.



S 8 Ubebyggede arealer

8.1.

8.2.

LJbebyggede arealer dcal ved beplantning eller beftselse gives et ordentlig tdseende.

Hegr i skel må hrn etableres som levende hegn. Mod vej *al hegn ef,ableres

mind$ 30cm fiaskel.

8.3. Ubebyggede arealer skal ved befiE$else, beplanning el.lign. gives et ordentligt udsoer
de, ligpsom en passende orden ved oplagring af materbler og li$. skal overtroldes.

S 9 Forudsætning for ibruglagning af ny bebyggelse

Ny bebyggelse må ikke tages i brug fcrderer skettilshtning til respelcive forsyningserr
heder.

10.3 Grun&]rforeningcn €r forpliglget til d for€$å &ift og vedligåoldche af dc gøme
ftlles friaeal B.4.

l0.a Grundejerforeningens ve&ægter skal godkendes af BJnådet

$ ll Ophævelseaf lokalplm

l1.l En del afområdet er omfaftet af lokalplan 2.1.6. lyst den 10.08.82 som ophæves mod

vedtagelse af lokalplan 8.02.01.

I 1.2 En del af område er omfrfiet af lokalplan 2.1.7 .lyx den2l.l2.84 som ophæves mod
vedtagelse af lokalplan 8.02.01.

I1.3 En del af område er omfattet af lokalplan 7.1.(Bl) lyst den 16.06.86 som ophæves

med vedtagelse af lokalplan 8.02.01.

$ l0 Grundejerforrning



Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan nr. B.02.01 er vedtaget den22.03.2001 af Hadsrmd Byråd til of-
fentlig fremlæggelse.

Lokalplanforslaget er offentlig fremlagt i perioden fra den 04.04.2001

nr. 8.02.01 er vedtaget af Hadsund Byråd den 23. august 2001
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Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggiort den 5. september 2001 fra hvilken dato

lokalplanens retsvirkninger træder i kraft.

Nærværende lokalplan nr. 8.02.01 for et område til boligformål og kreativt område ved Teglvænget

i Als, Hadsund, begæres tinglystpåmat. nr. 9 a, 9 m, 9 n, 9 o, 9 p, 9 q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v, 9 x, 9

!,9 2,9 æ,9 ø,9 a49 ab,9 ac,9 ad,9 ae,9 af,9 ag,9 ah,9 ai,9 ak, 9 al,9 arrr,9 an, 9 ao,9 ap,9
aq,9 at,9 as,9 at,9 au, 9 av,9 ax,9 ay,9 q9 aæ,9 aø,9bu9 bb,9 bc,9 bd,9 be,9 bf,9 bg,9
bh,9bi,9bk, l0c, l0h, 10i, l0lq 101, 10m, l0n, l0o, 10i, l0q, l0r, 10s, l0t, l0u, l0v, l0
x, l0y, 102, 10 æ,10ø,l0aa,10ab, l0ac, l0ad, 10ae, 10af, l0ai, 10ak, l0d, 10am, l0an,
l0ao, 10ap, l0aq, l0ar, l0as,10at, ll f, 12b,42d,42e,57 c,57 d,57 e,57f ,86 og l0ahalle
Als by, Als, samt parceller der efter 4. april 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Samtidig begæres tokalplan 7.1(Bl) aflyst på matr. nr. 10 c, l0 af, l0 ai, 11 f og 12 b Als by.
Lokalplan 2.l.6begæres aflyst på matr. nr. 9 bf og 9 bg Als by.

Lokalplan 2.1.7 begæres aflyst på matr. nr. 9 a, 9 bk, 10 aa, 10 ab, 10 ac, 10 ad, l0 ae, 10 ak, 10 al,

10 am, 10 an, 10 ao, 10 ap, l0 aq, 10 ar, 10 as, l0 at, l0 au, l0 av, l0 ax, 10 h, 10 i, 10 k, l0 l, l0
m, 10n, 10o, 10p, l0q, l0r, 10s, l0t, 10u" l0v, l0x, 10y,102,10æog l0ø, Alsby, Æs

Hadsund, den 18. september 2001.

Lokalplanens retsvirkninger indtæder den 9. maj 2001, d.v.s. dato for offentlig bekendtgørelse af
den endelige vedtagne lokalplan.
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* * * RetteniTerndnrp
* *** *** TiaglyenL1gaafdelingelr

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 9 A u.fl., A]'s By, ALs m.fl.
BJenddtseJer : Iladeund Komrrne
Lyst første gang den: 20.09.2001 under nr. 11591- 11688
Senest æodret den : 20.09.2001 under rrr. 11591- 11688

Retten i Terndnæ den 21.09.2001

Side: t-2

AIct,.nr. :
K 103


