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Matr. nr.: lOg og 10ai
Skæring by; Egå sogn

~: ~nmeider:
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D E K L A R A T ION.

undertegnede ejer af rnatr. nr. lOg og 10ai SJ~ring bYG Egå scgn
deklarere r he~led med bindende virkning for mig og frerræidigG eje~8
i forbindelse med det af Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt:3 S"lrCilir;/o

Fredningskreds ved beslutning af 41januar 1975 ~ sag nrn
kendte pro jekt for bebyggelse af matr. nr. lOg og 100.4: Sk-:er:LI.1.g }>~T /'

Egå sogn, at den i projektet indeholdte forretnir.gsbygning placoJ:\3;3
i en afstand af mindst 27 m fra hovedvej ens midt;e, at bygniDgen op-

føres i en etage med evt. udnyttelse af tagetage, og at a.n;..;':;.1c:,t ni:"')-

lem danne bygning og hovedvejen ikke uden Fredning3nævnets gcc1}n:'n:jeJ :;:::~

må be.."lyi ....tes til oplægI udstilling I parkering og reklamering af w..'~!'.:;n

art, men skal anlægges og vedligeholdes som grønt o~lråde med grii:'.S 00

lav beplan'cning for den til enhver tid værende ejers regnin9~

øst for den nan,tnte forretningsbygning , skal der ank;qge;:; (';"\.:j.O :1'.

br'edt beplant.ningsb.ælte, som det frerr~går af udstylmiflCjsplan, tc~:~..'.r;.::

€l'..n bIa.n.ding c,f løvfældende 'trCi.<>erog ,n.åletC'æe~ I (...'9 vedliger:olde1. ::'''':::1 (X:

(tt bepldntni~gs~21tet etableres.



hele det areal, hvorpa bygningen skuLLe have været, udlægges som
It grønt område med de samme begrænsninger som foran anført med hen-

syn til arealet mellem hovedvejen og den projekterede forretning s-
bygning, og mellem dette areal og den projekterede parcelhusbebyg-
gels~ skal der i så fald opføres en 3 ro høj mur i en afstand af
ca. 62,5 m fra hovedvejens midte som vist på udstykningsplanen.
Denne mur skal dækkes med en slørende beplantning, der bekostes
af de respektive ejere, således at hver ejer udfører beplantning
på den side af muren, der vender mod den pågældendes areal.

Den projekterede parcelhusbebyggelse må ikke opføres nærmere
tt hovedvejens midte end ca. 82,5 m, idet dette afstandskrav for så-

vidt angår planlagte overbyggede vognholdepladser (llcarportell} til
hvert enkelt rækkehus fraviges med skønsmæssigt 4-5 meter. på den
udstykningsplanen som nr. 04 anførte parcel skal opføres den på

planen angivne 3 ro høje skelmur mod NORD.
Nærværende deklaration vil være at tinglyse på matr. nr. lOg

og IOai Skæring by, Egå sogn forud for al pantegæld.
Den påtaleberettigede ifølge nærværende deklaration er Natur-

fredningsnævnet for Aarhus Amts Sydlige Fredningskreds.

Århus, den itf· juli 1975

fi(H/f af e:tk;~~~
OVennævnte deklaration godkendes herved.

Nat\lrfredningsnævnet for Aarhus k~ts Sydlige Frednings-
kreds, den !C'juli 1975.

~~ '-i--. y~~



Foranstående deklaration begæres i :ncdfør af forIl:.'"h"1::,,:',,'n:eY:.? l.:.:r-

tit godkendelse ved skrivelse af 23' jun~ ;1-975af udstyknin.g af t:1atr. r;:~. lO.&.

Skæring by, Egaa sogn af areal 16.487 m2, heraf vej 160 P.']
2, se.eldes:

"matr. nr. lOg af areal 11.793 m2, hGraf vej 160 m2, og matr. l:::'. lO.Qh
')fl

af areal 4694 m~ , tillige tinglyst på matr. nr. 10bh Sl~ring by, ~6aa

sogn forud for al pantegæld.
/II

A a r h u s, den NV l august llj75.
For
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Tiltrædes. -
P~RHUS BYRP.D, den -~ ru~11)75

• I~1f~r~ i d9~~~?,en for
Irhu9 b,.-og herredsret
1 ODEC1975n
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