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Det vedtages i Medfør af Lov Nr . 181 af 29 . April 1938 om Byplaner
at paalægge det vedheftede Plan Nr. III A med Punktlinie angivne Omraade af Nederste Torp, Øverste Torp, Dageløkke og Sletten By, Humle-

hæk Sogn. nedenstaaende Byplan .
Sletten By er desuden angivet paa vedheftede Plan i Maalestoks forholdet 1:800.

Omraadet begrænses mod Syd af Nordskellet for Matr . Nr. 6 i
Dageløkke og Lave Skov, urodVestaf Kystbanens Areal, mod Nord

af Torpenvej, GI . Strandvej og Sydskellene af Matr . Nr. 2 e og 6 a Ne-
derste Torp.

Byplanen omfatter Matr . Nr . :

Sletten By, Humlebæk Sogn :
1a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z,

w, ø, aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, ao,
2a, b, c,d, c, 3a, b, c, d, c, f, g, h, i, 4a, b, c, d, e, 5a, b,
c, d, e, g, h, i, k, 6a, b, c, d, 7 a, b, 8 n, b, c, d, e, f, g, 9 a,
b, c, d, e, f, g, 10a, b, c, d, e, f, 11a, b, 12, 13a, b, c, d, e,

f, g, h, i, 14 a, b, 15 a, b, c, 16, 17 a, b, 18 a, b, 19 a, b, c,
d, 20 a, b, c, 21, 22 a, b, c, 23, 24 ., 25 b, 26 a, b, c, 27 a, b,
c, 28, 29 a, b, 30, 31 a, b, 32, 33 a, b, 34 a, b, 35, 36 a, b,
37, 38, 39 a, b, c, d, e, f, g, 40 a, b, 41 a, b, c, 42, 43 a, b,
c, d, e, 44 a, b, 45 a, b, 4,6, 47, 48, 49 b, 50, 51, 52, 53 a, b,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

Nederste Torp By, Humleback Sogn :
I a, b, c, d, c, f, g, li, i, k, 1, m, n, o, p, (1, r, s, t, u, v, x, y, z,
æ, ø, aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, all, 4 b, c, g, k, 1, n, o, 1), r, s, z,
ø, aa, ab, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, au, av,
ax, ay , az, aa, aø, ba, bb, 5b, d, g, h, l, m, n ,o, æ, ø,aa,ad,ag,
ah, ai, ak, al, am, all, ao, al), aq, ar, is, at, au, av,



Øverste Torp By, Humlebæk Sogn :
1 o, 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, in, n, o, p, q, r,

Dageløkke By, Humlebæk Sogn :
2d ,3b, 5d, 6l, 7h, t, v, 9c, 10e, 12a, b, e, d, e, f, g, h,

i, k, l, m , 13 a, b, c, d, e, 14 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m,
n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, Z, ae, ø, aa, ab, ae, 15 a, b, c, d, e,
f, g, li, i, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac,
16 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ,
ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, 17 a, b, c, d, e, f, g, li, i, k, 1, in, ti,

o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai,
ak, 18 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x,
y. z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, 19 a, b, c, d, e,

f, g, h, i, k, l, 20a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 21a,b,c,

eller Parceller heraf.

1 . Veje .
a . Eksisterende Veje .

Den nye Strandvej, som i Henhold til Lov af 28 . November

1928 er paalagt Byggelinier i 10 m Afstand fra Vejmidte, lægges nu Byggelinier i1:5m Afstand fra Vejmidte.

Gl. Strandvej opretholdes med sine eksisterende Gadelinjer fra
Lave Skov til Øresundsvej .

GI. Strandvej fra Øresundsvej til Torpenvej og den østlige
Side forbi Matr. Nr. 1 v og 1 x Nederste Torp paalægges Byg
gelinier 10 m fra Midtlinien .

Dauglykkevej paalægges Byggelinier 10 in fra Midtlinien. Øresundsvej paalægges Byggelinier 10 m fra Midtlinien.

Torpenvej paalægges Byggelinie paa den sydlige Side 10 m
fra Midtlinien .

De Øvrige eksisterende Veje inden for Omraadet fastsættes til
10 in Bredde, og de Veje, der er anlagt i mindre Bredde,
paalægges Byggelinier i Overensstemmelse hermed.



b. Nye Veje.
Der fastlægges (le paa Planen med svære sorte Linier viste
Veje i 10 m Bredde og med de viste Vendepladser, nemlig

r . Veje som nedlægges .
Arealet x-x-x agtes nedlagt som Vej . Af den Øst-Vest gaaende
Del agtes henlagt Halvdelen ( .1 in) til Matr . Nr . 20 g Dageløkk ke. som derved faar Facade til den ny Strandvej, og lHalvdelen

til Matr . Nr. 20 a Dageløkke . Den Nord-Syd gaaende Del agtes
henlagt til Matr . Nr . 20g Dageløkke .
Arealet y-y skal . naar Vejene L -M og I-K er gennemførte . ned-
lægges som Vej og kun opretholdes sone Sti .

2. Stier .
a. De allerede eksisterende Stier opretholdes og paalægges tosidi-

ge Byggelinier, saa at (le overalt med Tiden kan faa en Bredde
paa 3 ni .

b. Der fastlægges et 3 m bredt Stiareal langs Kystbanen med Til-
slutning til Vejen O-P i Syd og Vejen L-M i Nord .

c. Stien fra GI. Strandvej til Skolebakken mellem Matr. Nr. 1 al) .
1 q m . fl . Nederste Torp overtages som offentlig .

d . Matr. Nr. 1 z Nederste Torp erhverves i Henhold til III ) plan-
lovens § 12 til offentlig Sti som Adgang til Bjerres Strand
Matr. Nr. 6 a Nederste Torp .

Fra Matr . Nr. 13 a Sletten til Sletten Havn fastlægges det v iste .

A-B over Matr . Nr . 19 b Dageløkke
C-D - - 19 a Dageløkke og 1 g Nederste Torp
E-F - - 21 DagelØkke
I-K - - 6 a Øverste Torp
L-M - - 4 ant og 4 g Nederste Torp, 1 o og 6 a

Øverste Torp samt 7 h, 9 c, 10 e . 12 a .
12 b, 12 d og 12 f Dageløkke

0-P - - 2 d, 3 b, 5 d og 7 t Dageløkke
Q-11 - - 2 d, 3 b, 13 b . 15 d og 15 e Dageløkke.



5 in brede Stiareal . Stien, som ikke paa nærværende Tidspunkt
kan endelig fastlægges, vil til sin Tid blive søgt placeret saa
langt ude. som det kan forsvares af tekniske og økonomiske
Grunde .

f. Endvidere skal der etableres en Sti i tiet under nedenstaaende

Punkt 3 omhandlede grønne Bælte .

3. Frie Arealer.
a. Der fastlægges den paa Planen viste 40 in Grønning over

Matr. Nr. 10 e, 12 a, 19 a, 20 a og 21 Dageløkke. Grønningen
skal henligge som Græsmark eller med Beplantning efter Sog

neraadets nærmere Bestemmelse til fælles bedste, Leg, Hvile
og lign .

h. I Fortsættelse af Grønningen gøres Matr. Nr . 14e Dageløkke
(Vandtaarnsarealet ) offentlig tilgængeligt .

c. Matr. Nr. 14 æ Dageløkke forbeholdes til -
naar Sogneraadet maatte finde Tidspunktet inde -at indgaa i Grønningen,

saa at der opnaas Forbindelse med den fredede Stejleplads
Matr. Nr. 43 a Sletten . Indtil videre sker Forbindelse ad det
allerede eksisterende Stiareal .
Matr. Nr. 14 æ Dageløkke maa herefter ikke yderligere be-
bygges. Ejendommen kan - naar Sogneraadet skønner (let
paakrævet - erhverves i Henhold til Byplanlovens § 12 og
§ 14.

Sogneraadet vil dog ikke kræve Ejendommen overtaget, saa
længe den nuværende Ejer eller dennes Ægtefælle er i Live
og ejer Ejendommen .

d. Matr. Nr. 17 ad, 17 l og 17 m Dageløkke samt 23, 39 a, 39 b,
39 c, 39 d, 39 e. 39 f, 39 g og 43 e Sletten ved Krydset mel-
ler, Dauglykkevej og Gi. Strandvej forbeholdes til offentlige

Formaal med Henblik paa en Forbindelse mellens Stejleplad
sen (Matr. Nr . 43 a Sletten) og Gl . Strandvej .
Ejendommene maa ikke yderligere bebygges og kan - naar
Sogneraadet skønner (let paakrævet - erhverves i Henhold til
Byplanlovens § 12 og § 14.



Sogneraadet vil dog ikke kræve Ejendommene Matr . Nr. 39 a,

b, c, c, f, g Sletten, overtaget, saalænge de nuværende Ejere

eller deres Ægtefæller ejer Ejendommene. Dette Tilsagn om-
fatter ogsaa Ejerskifte til Ejernes Børn, dog saaledes atSogneraadet i saa Fald kan kræve Ejendommene overtaget efter

1965. 1 Tilfælde af Brand eller anden Katastrofe træder Be-
stemmelsen i Stk. d, 1 . Afsnit i Kraft uanset Tidspunktet .

c. Matr. Nr. 13 a, 13 e og 48 Sletten fastlægges til offentlige

Formaal, dog saaledes at Ejendommens hidtidige Anvendelse
til Hotelformaal, Pensionat, Hvilehjem o . 1. fortsat tillades .

Alle Nybebyggelser og deres Placering paa Grunden skal god-

kendes af Sogneraadet. De ubebyggede Arealers Anvendelse og
Beplantning skal ligeledes godkendes af Sogneraadet, og eksi-
sterende Træbevoksning maa ikke fjernes uden Sogneraad ets

Godkendelse .
Ved enhver Ændring i Bebyggelse eller ubebyggede Arealers

Anlæg skal en Plan derover forelægges Sogneraadet tilGodkendelse, forinden de paagældende Foranstaltninger foretages.

Ved Godkendelse skal Hensynet til de for Hotelformaalet na turlige Krav i fornødent Omfang imødekommes.

f. Matr. Nr. 13 cl, 13 f, 13 b og 13 i Sletten med tilhør nole Ad-
gangsareal skal indgaa i det frie Strandareal og kan - naar
Sogneraadet skønner (let nødvendigt - erhverves i Henhold

til Byplanlovens § 12 og § 14 .

4. Arealer til offentlige formaal .
a. Det paa Planen med punkteret enkelt Skravering angivne Areal

begrænset af Linien z-z-z, Torpenvej, Gl . Strandvej, Øresundsv
ej og Ny Strandvej omfattende Matr. Nr. I a. 1 e, 1 f, 1 g,

4 aa, 4 an, 4 ao, 4 as, 4 r, 4 s og 5 b Nederste Torp forbeholdes
til offentlige Formaal, saaledes at de i privat Eje værende Ejen-
domme - naar Sogneraadet skønner (let paakrævet --- kan
erhverves i Henhold til Byplanlovens § 12 og ti 14 .

b. Det paa Planen med punkteret enkelt Skravering angivne Areal
af Matr. Nr. 19 a og 21 Dageløkke, 6 b, 6 c og 6 d )verste
Torp og 1 g Nederste Torp forbeholdes til offentlige Formaal,



saaledes at Arealet - naar Sogneraadet skønner det paakræ-
vet - kan erhverves i Henhold til Byplanlovens § 12 og § 14 .

5. Byggebestemmelser for de almindelige Villaomraader .
De med Enkeltskravering angivne Arealer fastlægges til aaben og
lav Bebyggelse med følgende Servitutter :

a . Paa hver Ejendorn maa kun opføres eet Beboelseshus ind rettet til højst to Familier foruden mindre Udhuse til Beboer-

nes Behov .

b. Kun en Sjettedel af Grunden maa bebygges .

C . Bygningerne paa Grunden skal holdes mindst 2,5 in fra Nabo-
skel. Dog kan Udhuse med Naboens Samtykke tillades opført
i Skel. hvilket Samtykke da skal tinglyses paa den paagæl dende Nabogrund.

d . Grundene maa ikke benyttes til Ilandels- eller Fabriksvirk-
somhed. ej heller maa de benyttes til nogen Indretning, der
efter Sogneraadets Skøn er til Ulempe for de omboende, saas

omved at foraarsage Røg, Støj, ilde Lugt, ubehageligt Skue
eller som paa anden Maade har til Følge, at Kvarterets Præg

som Beboelsesomraade lider Skade.
Ejeren af Matr. Nr. 6 i Øverste Torp faar (log Tilladelse til
at udvide den eksisterende Skomagervirksomhed med en min

dre Butik til Skotøjsudsalg efter Sogneraadets nærmere Godkendelse. Butikken skal nedlægges. naar Skomagervirksomheden ophører.

Ligeledes maa Ejeren af Matr . Nr . 20g Dageløkke By ud-
vide sin eksisterende Tømrervirksomhed med en mindre
Værkstedsbygning efter Sogneraadets nærmere Godkendelse .

e. Enhver Grunds ubebyggede Areal skal anlægges og vedlige-
holdes som Have. Grundene skal indhegnes med et for Kvar-
teret pasende Hegn saavel mod Vej som mod Nabogrund .

6 . Byggebestemmelser for Forretningsomraadet.
De paa PIanen med dobbelt Skravering angivne Ejendomme med



Facade mod den ny Strandvej og Torpenvej maa anvendes som
Forretningsejendomme med følgende Bestemmelser :

a . Paa hver Ejendom maa opføres eet Beboelseshus til højst to
Familier foruden Butiksbygninger og Udhuse til Butikkernes
og Beboernes Behov. Butikker kan tillades indrettet i Bebo-
elseshuset .

b . Kun en Trediedel af Grunden maa bebygges .

c. Hvert Beboelseshus maa kun være paa 2 Etager med enkelte
Kvistværelser, der tillades indrettet til selvstændig Udlejning .

d. Der maa paa Grunden opføres 1-Etages Butiksbygninger samt
Udhuse til Butikkernes og Beboernes Behov .

e. Bygningerne skal holdes 2,5 m fra Nabogrund, dog kan Butiksbygninger og Udhuse tillades opført i Naboskel med Naboens Samtykke, hvilket Samtykke da skal tinglyses paa den

paagældende Nabogrund .

f. Hvor det efter Sogneraadets Skøn kan ske uden Ulemper i
trafikal Henseende, kan indtil 6 Garager tillades opført til al

mindelig Udlejning, ligesom der paa enkelte Grunde efter
Sogneraadets nærmere Bestemmelse, herunder navnlig trafikale
Hensyn, kan tillades Indretning af Benzintanke .

g. Iøvrigt maa Grundene kun benyttes til saadan Ilandel eller
anden Virksomhed, som ikke efter Sogneraadets Skøn er til

Ulempe for de omboende ved at foraarsage Røg, Støj, ilde
Lugt, ubehageligt Skue, eller som paa anden Maade har til

Følge, at Kvarterets Præg som et Omraade for blandet Forret-
nings- og Boligbebyggelse lider Skade .

h. Enhver Grunds ubebyggede Areal skal anlægges og vedligehol-
des som have i den Udstrækning, Bebyggelsens Anvendelse
muliggør (let, og Arealet skal i (let hele holdes i ordentlig
Stand .

i . Grundene skal indhegnes med et for Kvarteret passende Hegn
i den Udstrækning, Bebyggelsens Anvendelse muliggør (let,
saavel mod Vej som mod Nabogrund .



7. Byggebestemmelser for Værkstedsomraadet .
Det med enkelt Krydsskravering betegnede Omraade fastlægges
til en blandet Bolig- og Værkstedsbebyggelse med følgende Ser-
vitutter :

a . Ingen Grund maa være m indre end 1500 m2.

b. Paa hver Grund maa kun opføres eet Beboelseshus indrettet
til højst to Familier og kun i 2 Etager, dog med enkelte Kvistv

ærelser. der tillades indrettet til selvstændig Udlejning.Værk-

sted kan tillades indrettet i Beboelseshuset .

c. Endvidere maa der paa hver Grund opføres 1-Etages Værkstedsbygninger nødvendige Udhuse og lign.

d . Kun en Fjerdedel af Grundens Areal maa bebygges .

e . Bygninger paa Grunden skal holdes mindst 2.5 m fra Naboskel.

f . Grunden maa kun benyttes til saadan Handel, Fabriks- eller
anden Virksomhed, som ikke efter Sogneraadets Skøn er til
Ulempe for de omboende ved at foraarsage Røg, Støj, ilde

lugt, ubehageligt Skue . eller som paa anden Maade har til

Følge, at Kvarterets Præg som et Omraade for blandet Be boelse og lettere Værkstedsvirksomheder lider Skade .

g . Enhver Grunds ubebyggede Areal skal anlægges og vedligeholdes som Have i den Unstrækning
. den paa Grunden værende

Virksomhed muliggør det . og Arealet skal i det hele holdes i
ordentlig Stand .

b. Grundene skal indhegnes nied et for Kvarteret passende Hegn
i den Udstrækning. Arealets Anvendelse muliggør det, saavel
mod Vej som  mod Nabogrund .

8. Byggebestemmelser for Sletten Fiskerleje.
Detmed kvadreret Skraveringbetegnede Omraadepaa begge

sider al GL. Strandvej søges opretholdt rued den fiskerlejeprægede
Bebyggelse, der nu findes, saaledes at enhver Om- eller Nybyg-
ning skal udformes paa en saadan Maade . at den nuværende Helhed ikke lider Skade .



a. Sammenlægning af Grundene maa ikke ske uden Sogneraadets

Samtykke, idet det skal paases, at der ikke derved skabes Be-
tingelse for en Kvarteret fremmed Bebyggelse .

Ir . Grundene maa som hidtil anvendes til Beboelse og Virksom-

heder af en saadan ikke ulempegivende Art, som af Sogneraa
det findes forsvarlig.

c. Bebyggelsen maa opføres i sen Etage med udnyttet Tagetage .

Bebyggelsen maa placeres i Skel, naar det efter Sogneraadet,
Skøn ved Placering og Udformning er i Overensstemmelse teed

Omraadets Karakter og naar brandmæssigt forsvarlige i Forhold kan opnaas, hvorom Attest fra Brandinspektøren skal

indhentes .

d. De etikette Grundes Bebyggelse og ubebyggede Arealerskal
holdes i sømmelig Stand .

e. Paa enhver Grund maa Nybebyggelse opføres i samme Ud

strækning, som nuværende Bebyggelse indtager. YderligereBebyggelse kan kun tillades, naar det bebyggede Areal ikke

overskrider Halvdelen af Grunden, Areal .

9. Sletten Havn .
Det med dobbelt Krydsskravering angivne Areal maa anvendes
til Havneforrnaal. Til Forbedring af Adgangene til Havnen fastl ægges de paa planen 1: 300med svære sorte Linier viste Byg-

gelinier, og del melleer Byggelinierne og Adgangsvejene liggende
Areal af Matr . Nr. 22 b . 27 a, 27 b, 28, 29 a, 31 a . 31b, 50 og 5I

Sletten kan erhverves i Henhold til Byplanlovens § 12 og 	§ 14 .

10. Byggesager og ændret Udnyttelse .
a. For samtlige af nærværende Vedtægt omfattede Grunde gæld er, at ved Om- eller Nybygning samt ved ændret Benyttelse

af Grund eller Bygninger skal en Situationsplan, der viser
Grundene og Bebyggelsens Omfang, forud forelægges Sogne

raadet til Godkendelse af Bebyggelsens Overensstemmelse
med Byplanen, før Bebyggelsen opføres .



b . Foranstaaende Bestemmelser skal ikke være til Hinder for
Bibeholdelse af den eksisterende Bebyggelse og dennes Ud-

nyttelse, saalænge Bebyggelse og Benyttelse er som hidtil .

11. Lempelser.
Sogneraadet bar alene Paataleret for Overtrædelser af nærvæ rende Vedtægt.

Sogneraadet kan indrømme mindre betydende Lempelser i Ved
tægtens Bestemmelser, for saa vidt Karakteren af det Kvarter .

Byplanen søger at skabe, ikke derved ændres.

12. Ændringer.
Forandringer i nærværendeByplankan ske ved Sogneraadets

Vedtagelse og lndenrigsininisteriets Godkendelse efter Reglerne
for Vedtagelse og Godkendelse af nye Byplaner, jfr .Byplanens §5.

13 . N.E.SA .
Det tillades at opføre de til Kvarterets Elektricitetsforsyning nød
vendige Transformatorstationer af højst 25 m2 Grundareal og 4,5
m Højde. Det tillades ligeledes, at Transformatorstationer opfø res i Naboskel.

Vellaget af Asminderød-Grømholt Sogneraad den 18 . September
1917 og 15. September 1950.

P. S. V .

Jørgen Jørgensen .
/ Hedegaard .

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949 af lov

om byplaner godkendes foranstående af Asminderød-Grønholt sogneraad vedtagne forslag til en partiel byplanvedtægt for Sletten in. v.
Arbejds- og boligministeriet . d. 23-10-1950.

P. M. V.

E.B.

Wamberg .







Tillæg

til den under 23 . oktober 1950 godkendte byplanvedtægt

for Sletten m .v . (plan nr . III) i Asminderød-Grønholt

kommune .

§ 1

Bestemmelsen i afsnit 3 C i vedtægten udgår .

§ 2

Bestemmelsen i afsnit 5 i vedtægten udvides til også

at gælde for ejendommen matr .nr . 14 æ, Dageløkke .

Nærværende tillæg er vedtaget af Asminderød-Grønholt

sogneråd den 18 . februar 1957 .

P . s . v .

Jørgen Jørgensen
/ Hedegaard

2 .k .j .nr . 32-20-1948

I medfør af § 1 i Lov om byplaner (lovbekendtgørelse

nr . 242 af 3o . april 1949) godkendes foranstående af

Asminderød-Grønholt sogneråd vedtagne forslag til til

læg til den under 23. oktober1950godkendte byplanvedtægt for Sletten m.v. (plan III) i Asminderød-Grønholt

kommune .

Boligministeriet, den 23 . aug . 1957

Vagn Rud Nielsen

ekspeditionssekr .



TILLÆG NR. 2 TIL

BYPLANVEDTÆGT NR. 3
FOR

SLETTEN m. v .

HUMLEBÆK

ASMINDERØD-GRØNHOLT KOMMU NE















ASMINDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE

TILLÆG 3 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR SLETTEN m.v.

I medfør af boligministeriets lovbekendtgørelse nr . 16o af

9 . maj 1962 har Asminderød-Grønholt sogneråd udarbejdet nedenstå

ende

tillægs

til den partielle byplanvedtægt nr . 3 for Sletten m .v .

§ 1 .

1 . Den i henhold til vedtægtens § 3, stk, a, udlagte 4o m brede

grønning indskrænkes på strækningen over matr .nr . lo e og 12

a, Dageløkke, mellem kystbanen og Ny Strandvej til en bredde,

der varierer fra 4o m til 15 m, således som vist på vedlagte

kortbilag .

2 . Langs med sydgrænsen for den i henhold til stk . 1 udlagte

grønning pålægges en bebyggelsesregulerende byggelinie i en

afstand af lo m fra den nævnte sydgrænse .

§ 2 .

1 . De arealer, som i henhold til bestemmelsen i § 1, stk . 1, ud_

går af grønningen, pålægges bestemmelser med hensyn til benyt telse og bebyggelse i henhold til§ 5 i tillæg nr. 2 til den

partielle byplanvedtægt nr . 3 for Sletten, jfr . herved samme

tillægs § 3 samt § 5 i den oprindelige byplanvedtægt nr . 3
for Sletten .

Nærværende tillæg er vedtaget af Asminderød-Grønholt sogne-
råd i mødet den 28 . november 1968 .

P .s .v .

Karl Larsen
I

O .Kr . Saxtorph Kofod






	FORSIDE
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	BYPLANVEDTÆGT NR. III FOR SLETTEN M.V.
	§ 1. Veje
	§ 2. Stier
	§ 3. Frie Arealer
	§ 4. Arealer til offentlige formål
	§ 5. Byggebestemmelser for de almindelige Villaomraader
	§ 6. Byggebestemmelser for Forretningsomraadet
	§ 7. Byggebestemmelser for Værkstedsomraadet
	§ 8. Byggebestemmelser for Sletten Fiskerleje
	§ 9. Sletten Havn
	§ 10. Byggesager og ændret Udnyttelse
	§ 11. Lempelser
	§ 12. Ændringer
	§ 13. N.E.S.A.

	PLANBILAG
	PARTIEL PLAN FOR SLETTEN MV.
	PLAN NR. III A  - PARTIEL PLAN FOR SLETTEN MV.

	TILLÆG NR. 1
	TILLÆG NR. 2
	KORTBILAG 1 FOR TILLÆG NR. 2

	TILLÆG NR. 3
	KORTBILAG FOR TILLÆG NR. 3 




