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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 65

(I København kvarter)
el/",. (I de sønderjydske lands. O g
dele) bd. og bl. I tIngbogen,

an. nr., ejerlav, sogn.

Akt: Skab U~· r.;~1(.'-;
(u6tyld. ti ~O"'''''''

a Tunø by Stempel: I~ kr. oO"re

sogn.
Købers }REG. NR. Y8fJ3 ..JJ~ltors bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder:

UlIfDSU,.UAorøan

POUL HASTR UP'S EFTF.

ADVOKATER N E

FLEMMING WOLTHERS K.WEBER CARLSEN
LANDsa"""Acrølla. AUJmONSLEDU UlNDSllrTS'.urøan

ST. TORV 14' • AARHUS C • TLF. (06) "1202\1

D E K L A R A T ION.

Underskrevne Tunø Sogneråd, som ejer af parcellen, matr. nr.
65 a Tunø by og sogn bestemmer herved bindende for Sognerådet og
efterfølgende ejere .og/~ller brugere af dette matrikelnummer og
pa~celler deraf følgende:

R 1 "~;.
;j ., 'i

Ingen ejer, dennes ægtefælle eller umyndi~e børn, herunder ador
tivbørn må på samme tid være ejer af en parcel af nærv~rende ejendom
og en til denne grænsende beby~gelig ejendom.

§ 2.
Enhver parcelejer er pilgtig at være medlem af den Grundejerfor

ening, der vil være at oprette for ejere af de parceller der agtes
udstykket fra den fornævnte ejendom.

Tunø Sogneråd vi+, når alle parceller er afhændet, foranledige
foreningen damnet og på en stiftende generalforsamling forelægge ud
kast til vedtægter •

.S~fremt et flertal af parcelejerne måtte ønske det, kan forenin
ledelse og administration overgå til Sognerådet, der da opkræver ved
lag for udgifter til fællesforanstaltninger og administration.

§ 3.
Enhver parcel ejer er forpligtet til at tilslutte det af Tunø So

neråd anlagte vandværk og deltage i udgifterne ved drift og vedlige-
holdelse heraf. Vandværket tilhører Tunø KomFJuneog Sognerådet kan
tillade andre at tilslutte vandværket på de vilkår, som Sågnerådet t



•

e
•e

le

enhver tid måtte bestemme. Fordeling af udgiften til drift og
vedligeholdelse skal dog foretages efter ensartede retningslinier.

S~gnerådet administrerer vandværket og opkr.æver de til drift
og vedligeholdelse nødvendige beløb. Regnskab aflægges ~vert år
på GrundejerfQreningens generalforsamling.

Det bemærkes, at der ved første salg af parcellerne fra matr.
nr. 65 a Tunø, har hver køber betalt kr. 2.000,00 fmr tilslutning
til vandværket.

§ 4.

Vandafledning skal ske til sivebrønd. Anbringelsen skal ske
efter den for ejendommen udarbejdede plan, med mindre Su~dheds-
kommissionen godkender en anden anbringelse.

Der må ikke på parcellerne etableres egen brønd.

§ 5·
Grunden må ikke hegnes, og,der må ikke anlægges have. Grun-

den skal stedse holdes beplantet med de på Tunø Rev naturligt fo-
rekommende træer og buske, og beplantningen skal have karakter
af nåleskov med enkelte løvtræer. Parcelejerne må i det omfang,
det skønnes nødvendigt for at bevare karakteren af den beplant-
ning'tJforetage udtynding og supplering.

I tilslutning til bebyggelsen må anlægges solplads, uover-
dækket terrasse eller lignende, men arealet hertil må h~jest ud-

2gøre 100 m •
Læhegn herved skal godkendes af Fredningsnævnet.

§ 6•
På hver parcel må kun opføres l bygning på højest 80 m2, og

bygningen skal fremtræde som sommerhus. Udhuse e11er lignende må
ikke opfø.res.

Huset må kun beboes i tiden l. april til 30. september. Dog
tillades korte ~erieophold uden for dette tidsrum.

P~,parcellen må ikke rejses master, flagstang eller nogen
form for skil te.

Der må ikke anbringes udendørs ildsted eller afbrxndes bål.
Henstilling af ikke indregistrerede biler og campingvogne er

ikke tilladt.
§ 7.

Enhver bygning skal i sin helhed opføres af brandfri materi-
aler.

Forinden byggeri påbegyndes skal, foruden de i den alminde-
lige lovgivning foreskrevne myndigheder, Fredningsnævnet for Aar-
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hus Amt godkende bebyggelsen. Fredningsnævnet kan forlange forelagt
alle til bedømmelse af bebyggelsen nødvendige oplysninger.

fj 8.
r
c.Udover lovgivningens almindelige regler bestemmes, at højest 70m

af et bebygget areal pb 80m2 må indrettes til beboelse.
Der må ikke indrettes åbent ildsted, og en evantuel skorsten skal

være forsynet med godkendt gnistfanger.
I bygningen skal forefindes en le~ tilgængelig effektiv skumsluk-

ker.
§ 9.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Aarhus Amt, Ministeriet
for kulturelle Anliggender og Tunø Sogneråd.

Tunø, den 15. maj 1968.

'runø r~om!fJune
Tunø, Kattegat

R.S. JørgensenH. Jensen
Poul Jensen
Elvin Pedersen
Sv. Dammsgaard

Som sognerådsformand og idet attesteres, at underskriverne udgør
det samlede sogneråd.

H. Jensen
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--- ---- Mt~ ~r.,-~jerlav, sogn:
(i København kvarter)~____o ..."..eller (j de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.
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REG Un y r1 J ': Skab nr.00 . r~~, -6 ()J ;udlyld •• al dornrnorkor.toret)
. 60r{)

Kobers bopæl: " -tS/
I..K~J( /y-~8

4

, Anmelder:

- Landinspektør '
Døpping, .Århus.

Dek;J..aration.
-..,.------ . 6(;>'_" tf tSCf-« t7f /;6~f;<:L;t~-rr{0-a.c.F v. . -.

" 'f -t' nre' 65 iO 65 k 65 l; 65 m; 65 n,TUnø 'komrr,u:rle som eJer [l m'-'l.r. • " ~ " h 65 65
65 . 65 '65 q '65 r 65 s, 65 t, 65 u, 05 v, 6:> x, y, z,
65 ~' '65 ~' 65 a~ 65 ~b, 65 ae, 65 ad, 65 af, 65 ag og 65 ah samt
65 a~ T~~~ By og' sogn pål~gger herved for o~ og e~terføl~ende
ejere' vore fornævnte ejendomme følgende serv1tutter,:
Servitutter som gzlder for alle fornævnte matr. nre.
l. Indskr~nkuing i retten til at eje anden eje~dom.
Ingen ejer, hans ægtefæll~ eller ~yn~ife børn må s~tidig eje en
til ejendomDen gr~nsende oebygge11g eJendom.

Ejeren er forpligtet til medlemskab af en det omhandlede sOD.cnerhus-områdo omfattende grundejerforening.
Gru..'1dejerfore·~ljug"en stiftes på TUnø sogneråds initiativ.
GrundejerXoreningens love og virksomhed fastsættes på den stif-tende Gener~lfors~~ling.
Såfrent det ikke viser sig mulig~ at få valgt bestyre13e m.v. til
grundojerforeningen, eller hvis et flertal '"tf -s-runcle,i8rrie2r sten.t
derfor, overgår foreningens myndig~ed til Tunø sogneråd, som så
for~nledi~er nødvendice f@11esfor~nsta1tuinger iværksat og opkræver
,kontinGent herund.2r vederlar; for den :l,fholdteadministration.
Grunde jerne kan på ethvert tids!,l1illktkr'-Bve,at fore 1inr:ons m;r,.1.dighed
~vcrgår fra sogneråd til en valgt grlmdejerfore~ingsbestyrelse. '
3. Vandfors.mi!!&..

B~el'en er forpligtet til at del t_~.gei udGifterne til anl ..:g og vad-
~J.e-e"oldelses?-rntdrift af et i f...allesskab!:ledTunø kom;.:u~ea.nlagtv.,mdv~Jr~:ned t1lhørende forsyninr,sledninger.
Der ma 1kKe anl,:;ggespriV:1t brand på ejendommen.
4. Vandafled:ling.
vandafled~inp. sker til s1'v~hrønd, sorn skal l •,- ~~ ~ P ~cerGS pa ejendommenso~ vist på vedh~ftede rids. '
p~ grunden !llå kun eti1bleres l sivebrønd.
TJ.llaGclse til ~fvigelGe fra den på rid3et viste' .
bI nd 1 'd l e p:-acerlTIgaf sive-:.c" _~nn mea e es ilf sundhedskommissionen, safrem't br""nden placer,o'sffilfiUSt25 m fra a~den sivebr~nd.

)

5.
G:uncl::nnå ikke 11e0ne8.
pa grunden må ikke ..iulc..:c:gesh:.wer ..
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h t"d 1 id s be'plantet med de pa
o TunØ RevGrunden skal til en ver 1 lO' e

naturligt forekommende vækster.
Benlant:lin~E:n skal L1"'.vekar ~kter af ,'~åles~'wv med e~1\Cl:!:"eløvt1"æer,

.- .... - . "for'-den nordli!!.8 del uf terrænet (Datr. nre. 65 ae, 65 ad, 65 ae,65 af, 65 ag og 65 ah) må den h~jtstm@lede bepl~~tni~e dog være min-
__ _. _ _ dr e ,tte-t .' - "..-' -, - -- .- - - -' - - .' . - - --

Det er ejeren tilla.d t, i dsn udstr..E~~.ninc han finder det n0dvendigt
for at onretholde den ~nskelige Qeplantningskar~kter, at udtynde

, og suppl~re bepl~ntningen.
Fredninr~s~)l: ..mudvalr,et for År:1Us-egnen kJ.n til 8nhvcr tid forlan.q;e
en cif udvalr.·et uduI<Jejclet beplantninc;oplan gennemført, eventuel t
selv fore.nledige den [;ennerd'ort på ejerens bekos·~ning.
Det eT ejeren tilladt, i tilknytning' til ','.ebygf,el;:;en, at a'~l;zgo'e
en solyluds~ uoverd~~kct terrasse el. lign. af en ster:.clse på
højst 100 m. om nævnte plads eller terrasse er det tilladt at '
rejse læhegn i form af et umalet rafte~legn elle1" andet materiale,
som dog skal godkendes af fred:1inss;)lanudvalset.•

"

"

-.

e-

6. Grund~ns udnyttelse.

~'jst 80 ra2 af p-runden må være -Debygget.
pa grunden Bå kun opføres l hygning, sV.ledes at fri tst&e!lde udhuse
~11er lignende ikke må opf0res. 13ygningen skal fremtrt.dd.e som
som:;:erill;ls og m~ ~un være ~81JOe~fr3.'l.4~ til 30.9., s::.rnt uden for
~~t "e tldsrlU; :- ~{Qrte..ferle!)erl0der, lørdag-sønd:.lge og lignende •.Pc: grunden. ID;; :-klte r~Jses ma3tc.r, fl';.gstæn3cr eller G}~ilte. '
J?a_ gr~ncl~n ma l1;:ke f:-ndes udendørs ildsted eller afbrænd(,;s bål.
HenstllllnB .J.f J.kke lndrer;iGtrerede biler art C ,l;minovo.rrnc uP.. grundenør foroudt. ~ 0 .... ~ 'o Q' ~(~

'<I.I Bebyg~elsens ydre fremtræden~
-

13yg~inf,en (h~runder også t,l.g) skal oDf:;res u.f ubrandbart mat.er·-1
Forlnuen ot oyo-r.nri p"' e d ' l l - .iJ C 'J J._1. e.

• • '" 1:;>6<; <:ti) f!,y71 es s Lo!. , .foruden de i den !1lmi~ldr..li""e
lt?V

1
g1Vlllnr; angivne :nyndigheder, Fred?lil1l"Snævnet for 1r~l'; 4A.....,~ t;l ladeIse til by,')'!"criet ,~ i _. ..t. ~i..jJLJ gl ve

T"l L 00 •l n::.-evne'{.,skal fr'::;:::1::endes.
a~ Tegning over .TIsets fa;ader.
b TeF~in~ med . " l• (T ';1'". () a':1[;lv:; Ge :~f husets placering på ~,,:runden., .de 19}enhedspld.n) .' - .b .,

~~ OPllysn~ne om ~:usets dime-;''1sioner, :højde og ta'o""hældnii1g.
: ,OP YS~lng om farvev~le.

Safremt det påt~nkte'byeper" d "pus, sk~l de under a b Gc l Gdren ~ vldelse ~f et eksisterende
d .::Q- <, , og aTIO'lV'18oplysni~ ~
e~ ~ 7c~Gde ~k~ist?rende byS?line.b L ·ccr 088a omfatte

BYe;,gcrle"t må lki~e Da bern'nclCl co ... • d .forcll' r"-o-,.. - t,~Y- ......;:, Iorln ~n i'rednln7sn ""vne~'''''GI",;....,..!. • M_ {,) - 'wV u~) p;odkendelse
Frednin,({s~c;vnet kan forl 7 -, •

i det omf,~ng nævnet s1"r'<nna~rt:,edYtderldJ.~ereoplysnin;er om 0J',~geriet" .........'" e nØ vendigt. '-'.-

8. nebyr;r-elnens indretning o O' inv-'nJ-a
_ fA t,,; t.. r.

Udover oy~~elovO'ivni ~ . ]"
Rø jst 70 ;;;2 af db ,_n~_)e~1S a. ...'n~ndeliGe regler bestenp, CIS. .

• et m,.lKBllil 'lt lJeby'-"'-ed l ···X •ma være indrr.:>t''-et -'-'1 h ." [',: e arG,-, på 80 mL:::(se
_ • v l, \.1 ...,eooe1.:::;e. punkt 6)

I l)yg:lln.:::;cnmå L'.ke ind 1"et+e ~. ". . '
b"1.relltuel s:-corstCHl 51r;;1 ~:"rv s aoent J_ICisted (pejs).

~~ --~ "....; r.' :fa ;'syne t dgodkent g:1i:3tfc'n "'8'" ..... - ...; me en :'lf bra.'1clmyn':1ir;·'r}odorne
I hver bV0"Jing '<>i:';l~• ..... :f' , , . U' ......... "

"b- - , >:> lL J.ore .L1cles en le·f· ·1-'1 .... vl p;ænp:el:u'" ef'-[' ] t·- t:> __ (:l ~"lV skumGlukl~cr.
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eJ ~itutter som kun gælder for matr. nre. 65 v og 65 ab.
l

I
I,

De på ovennævnte grunde stående master sl~al'respektercs indtil
de flyttes af 0~ugerne. I',iastcrne ~å_ ikke fornyes. ..

Oplysninger om hvilke bygilingstyper og bygningsfarver rI.v. "
som kan forventes godkendt, kan indhentes, hos Tunø sogneråd.

, .
De i denne de"Xlar3.tion pål3.gte servitutter medfør',r in.'}en 2ndringer
i de tidIieere eJendoID;::enc af :fredningsmyndighederne' pålagte
servitutter, jvf. især strandby~[elinie l. 13.1.1941.

påt3.1e-::::crettizet efter denne deklaration er Fredninr;snævnet for
Arhus 1l.I:1t,for sil vidt angår pkt. 5 dog predningsplanudvalp-et
for Arhus-egnen, og for pkt 4 tillige sundhcdskommssionen for
Tunu kOL1:::une.

, Med he:ls:rn til servitutter henvises til ejendommen.s bl,td i
ting'i:Jogen.

Nærværende'del:laration"begG:lres tinglyst på matt. nre~:
65 i~ 65 k~ 65 l; 65 ~; 65 n; 65 o; 65 p; 65 q; 65 r, '65 s,
65 t, '65 u, 65 v, 65 x, 65 y, 65 z, 65 æ, '65 ø, 65 aa, 65' ab,
65 ae, 65,ad, 65 ae, 65 af 65 ag og 65 ah, Tunø BYog sogn.

som ejer, Tunø d. 10. septcs30r 1963
~----------------------------------.~ •.....•..•...........•

Nærv~rende de lar, tion godkendes efter landsbyggelovens § 4.
som bygningsmyndighedt Århus d.

...
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r.1 fløj Jensen & K,.ldskoy A/S
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-- __ -=--....Ætr ,-_nr •• ejer av,_ sogn:_ / t " ,
Y,J /-1.-(i København kvarter) ~ .;: ....

eller (i de sønderjydske lands~/-t-t-- f-.c.-./

. dele) bd. og bI. i tingbogen, '
../7 ' ''17art. nr., ejerlav, so~~. I / / ""

__ Gade og hus nr.:

-1 " A P R ). (l - l' ,'" 4' ,-,8.- , --I e, : IJ ;J :J ~ \" .- - - 4':>
]ekl<:1.r ....tion.

_ ,_, t: Skab nr.
R E G. NR. y ~"(/3~I~m;~cntoret)

Købers bopæl:

., "~1f ," ~.6f
Anmelder:
LANDINSPEK TØr< D ø l" p IN G
GARTNERVÆNGET 31

, T R A N 8 J E R G. A R H U S
TLF. 06-290H2, GIRO 135267

•

'/

,
•

_~9~~~ _.

w r • ;~

~"V8.lde;,r~J.r-noreg5.a.rd-sOrll-;';,]Gi'-·',f~;:..~i';·-nt;"65 al'-pald:~: er lLrvGd
:for' mie; og efter'f _lc~nde eJe'ri;;: f fornævnte ej endom følgende
iervitut på matr. nr. 65 al •

l. Indskr~nkn~_n;er i l~etten til t ,eje ·~nd.enejendom.•,

rngen eJer~h~s ægtefælle eller'umyndige'oørn må samtidig eje
?~ til,ejenuolcr~en ~r~~senJe ~ebygbelig ejendom.
2. GrundejerforeninG •

. . -. ~ ~ ."

Ejeren er for'Plietut til medlem<:>ki!-t)'af 'den_Grundet1'c:rforenintr som
Øgså omfatter-eje!ne af de' fru. m<.t~r. nr. 05 a, TU ø BY og .::>ogn,
udstyk.:;:,ede SODC,:~I'ilUs0runde. "',
lIæV11tcgrunde jer foreninG stiftc:s på Ttm0 sogneråds Lli tiativ. .
G-rundejerfore~:d:::lC31ls.love og virksomhed fust;.3ættes på den stif-
tende generdllors_~11n6. ,- , _
såfremt det ik~:e viser sig muligt. t f C;, v :l~t_ be3tyrelse .m. v. -
til grunde j <.:rfoi'en.ingen, el__er 11V18 et fler C:J..L c~f erulldeJ,:,::,:'u0
er stemt derfor, ov,:..reilr foren_,ne;eus ll1yndiG:led.til :1lunø'soenerad •
som-så 1'oranlediGBl" ,lØd.vondi~e 1'....al10sfo1'.118t,l tnin~~ei~ i v<.-erks.t --
og opkr~ver ];:o;ltin~ent. l1eruncler v0d8:clHS fol' den afu)ld ce aJ.mini-
stration. " '" - , -. . _.,.... " ... , '. ".' "
Grundejerne kan på ethvert tid'::>.:.lUl1kt kræve, at forenint:ens m;yn-
d;ighed ,overgår til en valet erundejerforeni!lcsbe ...;t:ir~lse.

2. vandforsyninr;.

Ejeren er forpligtet til' at delt~~e i udcift0rne til .nl~6 og
vedliDe;~oldelse samt drii't ,f et -i f :,ll08sk:10 med-'TunØ kO:::L:,unc
anl..lg ti vandv~rk .Gled tilh",rende forsyni:ncs1edninr;cr.

. Der må ikJ.:e an1wgees pri v~~t brønd på e jendOl'JL:en.

~. vandafledning.
t

vandaflednin,; sker '~il .::.ivebrønd, som skal placeres i en afstand
mindst 15 ID fra -ejendotllT.ens østskel •. ' ,
på grunden må kun etablo~es l sivebrønd.

5. Bep1e..ntnin.q.



~.

...

~... e
,.I

',' I
....~
;

.,
"

.'

en sol,·lads UOV0ri:Ll ...~.::"';,;t,:;r.;.';~S3e' er. lig:l'" uf 8n størl'else på hø,jst
IDO m2: 'OIDh~vntc" 'JL:.d::; el ...::'.r tcr:-aS3C er :10:1,; tilL,.d t ,·.t r l.: jso læ-
lie~n i -form af et lJ.maTct r ..ftencf)i eller andet materiale, som dog
skal godk~?~e~ __~ f:r~~?in::'8pl<lnudvL ..~;G-t.

6. GrlJ,ucbns udn;vt..:::~l~·

H~jst 8'0 r;~2'~f g;c.ulden r.:.å V~l'e 'be oyt~:Gt.
på gr~.:mdenmå kun ogf0rE;:S l bygili.lg, ~uledvs "a~, fr~ ':"':'tu,:~dG 1.Jd~lu::-;e
eller lignende' ik~_e lna. opfør~s'. ,Bygn·,n.;~en·.31:..1 fr:3m-r;l"ujJCso;.), .,om-
merhus ,og må· kun V_0re be baGt 'fra 1.4. til 30.9., sænt uden ·for de-'cte
tidsrum i 'korte f,:;rie:tleriod:er, løxia;:;-sond, Cl.: og lign. ".
Iiå grunden mu ikl:e rejses m<.l.;ter,. fl<--.g,:,t.,,:mgereller Dkil ;e.,
på' grunden må ikke find.es uci.:md0rs ildsted eL.er f;;rL:;:nd~~ oi:.l •
HEmstilling ""f ikke indregi:.>'trede Giler og c .I·lTd~cvo[ne pa gr~:.nclen
e~ forouq.t.

7.' 3ebYL~'elL:ens ydrc.,fi'3mtr.~d:;;n.'

Bygnil1t:;en (herund.-.:r oe;så' tag) skal å'Dfl,res r..:.f ubra"1dca~'t raa"GerJ.~u.o.
Forinden et byggeri på .,ecyndes skiil, forudan de i ':lon u.l::.indelj.~E:'
lovBi vnine a.n€~ivne myndigheder, Frodni:n~3sncJvnet for ;,rlms .';,mt eive
tilladelse til oyggeriet.' '1'il n;,::;vnet skal fr'.31Hsendes ~
å'. Tegning ,over husats f.lcad·-.;r. .
b. Te;;;ni:nr·(m'ed ant~ivE:l:..e . ,f .i.1U.:3,~tS nlacc;rinp,' 9cl, .2:r:.J.u,.i •. l1 ,'.•),,,,>l·i ... · ..c~r1-

0 ...-' '-" .- __ _ "'... ." "" -(.~\~.J-hedspl<.Jn) .' , " ".
c'. oply&nlng' om llUfJetc 'dir'Ien.siontJr,.. ;1.., jcL og. 'tt';'[1a,.:l.d:1i;'l.{,:>
d•. 'oplYBning om f .rvevalC;- , " . -
såfremt d0t påt~n"::.;e 'J~!L5_~eri'01"811 u·-lvi,L:l.0" ~f'Gt 'obd:"l,,'.r.:llJ _~:1;:;,
skal de under ,u.; b,' c :o{j.d angivne opl;, sn:Ln{;er -og3U 0mi' i.;:.;c ·:1.,:;U .. &.1-
lerede' ekoL.>tcren.lcl o~rgl1i"lZ;
BYggeriet 'må .ikke. påbC{J~rl1d.....;,1 .i:ori ..lciun .fl"·j~1:,!:~,11~;~.;i1~\"::",..:. ~ ~,o;.ll:L'n~~.lse
forelig;:'0r. '
Frednincsfl.:...;vn6t kan forL:nC8 yd.0rli~. r', o .:.-:1: .::;ni~l, ,r 0:11 .:'.,,:e.L:i·~'t i
det om:fa.'YlSn",;vnet sk,mner d.et n..dvendict.

? Beoyg0elsens indretning orS-invent ,r.

'Udover' bYf:';2eIovgivningens almindelige 'rcgl~~ be'sten-;.r.:-s•.
}wjs~ 70 m af ::let maksim~lt beby~cedG ~r0al på 80~~~(~se pillLkt6 )
må Vc1re j,ndre·~tet til oeooel.38. , '" ,
I .byg~dnfie~ .rllå ik~;:e 'indrette;,;' åbent ildsteD. (i)ejar. '
Ev~ntuel BKorsten skal v..,]rc iorGynot med en f brct11dr.avndirrrled..::..rne
goukondt'gni.stfull"er. ", '... " o-

l hver bygninG skal forefind0s en let +l'lO' .11J:Y<o.lJ.' O"kel'. , v u~-OV Q effektiv sln.msl~~k-
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

13. marts 1995
''i "",- '

Odder Kommune

Bygningsinspektoratet

Rådhusgade 3

8300 Odder

A Vedr. j.nr. 121/94 - matr.nr. 65 ab Tunø by, Tunø, beliggende Revet 26, Tunø-
I skrivelse af 28. november 1994 har Kommunen for Gunnar Sørensen ansøgt om tilladelse

til ændring af tagkonstruktionen på ovennævnte ejendom.

Ejendommen, der ligger i et sommerhusområde, er omfattet af en deklaration tinglyst den

16. oktober 1968.

Fredningsnævnet tillader i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte

byggeri gennemføres på vilkår, at det udføres i overensstemmelse med den fremsendte

tegning.

Klageveiledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

AO \2...\\ /12-00.101

\'~'u



Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet Rettidig klage har opsænende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens paragraf 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt G.nr.8-70-51-8-727-1O-94), Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomire, vlErik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder

Gunnar Sørensen, Skovvænget 15, 6230 Rødekro
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