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Akt: Skab /7/ nr./P/
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2g L a,nd b o ru.p Stempel: 	 4 kr. 00 øre
(I København kvarter) by , Tved sogn

eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder: landinspektørerne
Chr. Aakjær og J. R.
Krabbe Vestergade 8,
8000 Århus C

4317
2 3 AVG 1968

D.

Undertegnede ejere af matr. nr¥	 Landborup by„ Tved sogn, bestemmer
herved bindende- for os og <efterfølgende ejere af nævnte raa,tr, nr :0,g, par-,
celler herafz
1, Arealets anvendelse.

1.1 Arealet udstykkes i .overensstemmelse med den på vedhæftede deklar-
tionsrids viste sommerhuaudstykningE3plan.

142. På ejendommen må ikke Uden samtykke af bygningernyndig3aeden opføre;
andet :Q134 _sommerhuse.. d.v.s. en 'bebyggelse, der alene anvendes til
beboelse (natoohold) I i tidsrummet 1. april til 30.,' september eg
uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophOld,„ weekends og
lignende.

1,3 På hver Selvstændig matrikuleret ejendom Øå kun opføres eller ind-
rettes en enkelt sommerbeboelse med de til en sådan sædvanlig til-
hørende udhuse og garager.
Amtsrådet kan dog tillade, at der ;Opføres flere bebo-fader 'På en
ejendom, såfremt en eventuel senere udstykning vil kunne gennem-
føres på en sådan Måde .„ at hver enkelt beboelse vil kunne opfylde
de øvrige bestemmelser i deklarationen med hensyn til grwrldstør-.
relse og bygningernes placering.
Der må •på ejendommene ikke drives handel ,eller nogen form for virl<
ao~1, der ved støj, rystelser,. støv, røg,, luft eller ved sit ud-
seende er til gene for de ontkringboen4e. Der in , endvidere ikke dri-
ves nogen form. for hotel -eller motelvirksomhed*
-Skiltning må Ikke finde sted på bygninger, hegn, aller iøvrist
udefra synlige ,steder. Undtaget herfra er parceller, hvor der„' når
betingelserne for byggeri på, grundene J-øvrigt overholdes, må opfø
res kiosk for salg af almindelige forbrtw-husholdningsvarer ,?amt
konfekturevareri,

14 Før noget byggeri påbegyndes=, skal der til godkendelse af dets o-
verensstemmelse med deklarationen forelægges bygningsmyndigheden
tegninger, der viser grunden- og dens omgivelser sart bygningernes
beliggenhk på- grunden, og deres titørrelse,. form eg indretning,. 11
gesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal op-
lyses.
Med, hensyn til krav om fredningsnævnets godkendelse henvises til
afsnit

Gade og hus nr.:

Bestillings-
formular

G Jensen & Kjeldskov A/S, København



2 *  ,4e 
I forb.indelse med udstykningen udlægges og -noteres matriklen den
på vedhæftede deklarationsrias viste stamvej ved. A og, de -blinde
boligyejer 0 og	 samt vej B*. Vejene ual.fegges til fælles o
"ofad:	(Çe'a'rrliserearealser og må ikke epearres for almindelig
ile.!-'Tved's-Ogneråd skal være berettiget til at meddele tllladelse

til 'at benytte vej A som adgang får tilgrænsende udetykningsarea.
ler>
Vej A- udlægges I0mi s bredde med 6 m bred, kørebane, belagt_mea
Hotmix og 2 n brede greasr,abatter hver side ¥,
Vej D -og -e »Ilæggesi 8 W's bredde med 4 1-,5 .4 bred kørebane og 1,5 m
bred græsrabat i de 11~ side og 2 z bred i den laveste side*,
Vej D udlægges, i 7 W's bredde og vej B	 bredde med 4,p,5
kør:~ med. HotmiX eg" -0 ,,;T5-M brede -græsrabatter hver 'side*
Denne grove karakter ma ikke senere ændres ved t*eks*I.14tegning
af--`almindelig «fait,

• Aret.lere .Mellem 'de aSfalterede kørebaner private parOeller
må. ikke tiel,jegges-Me.d, asfalty grus --1*.lign*1 ej heller ,tilsåes med
laWnegrms,= ' „men -etral "fremtræde med stedets.' naturlige vegetation.*
D-er; må	 ard	 een overlmrsel til hVer :§e'xT-del;y; "Og denne 'må
'makSilalst -være; 24 nr-bred.: Den kan udføres ,Øen de-, asfalterede
Veje: eller tielges Med :gra,4*

H jas .ed sksr ;i er,* 
Tyrs Fijørn,eafskearl.nger skal 1,1ilførea, ved. 'alle ve:Judellger111,e-d. Øgs

lexagae !og lige:store vinkler med vejlinierne * •

e,rsi arealer
0Veraj,gtearealer »&'`-$a~ vejhjørnery/S'oM-viSt på, deklarations,.
ridset> ,skal respekteres*: -idet der hverken 'midlertidigt eller
rigt må 42brixklgo, ,genstank, -der`tager'niere-end	 over et plant
beSterat'a de tilgrænSencle kereb.e4emidter*,,-
Ved s je res anlæggelse: skal overei4earealeri-hvor: disse er belig-
„gende over den *!eMtidige• vejllnie,*2 nedgraves	 Vejmidtehøjden*,
Det tilkoMmer-,partelejerne, til' enhver tid' at Ixdf øre de til ;over.,
hold4Se af denne højdebestemmelse foxtødne, nedklipningerii

afstandebe
min	 `st.

en vå,	 r, deklaratio-”
:fix e ,i334-~tede bygge-W

a opført med stråtag
isle Vie"Ø eil','ådan bebyggelse

1 bebyggelsen overholde følgende

•øclendo veje

aåfrezt byeagareglementet for købstæderne ,og landet ikke fore-
skriver andet,, kan bygningemyndiffileclen tilladelk. at enkelte garager
og udhuse opføres indtil 21 5 1:4 afstand, fra Skelletl, , når grundfla-.
den ikke overstiger 50 lit, og byggeriet løvrigt : respekterer nedennævn
beetemmelser;.

a fra midten den
b* fra Skel til, nar



542 DQ1? MÅ på hver , ' d ,	 .pføres
end 5 .m.,

5, „3, »en mod:nabos	 ildende sid
have en større- æ e 'end 8 m :
en sedan bygning dåd, 2 naboskel, z
.s.4f.reMt denne side ikke overstiger
4 m).

sådan ,bygmg ærmere

e.:rnWst-P..11.d•tage 	 2A5 4),i, Vender
drew,les den ,korteste .side Ikke,
3 m længden (med tagudhæng

d

ti

5.4 -Ingen. del 'af en. 'bygnings ydervægge eller tag n& inderferden om-
- handlede ,skelafstand være hævet mere end - 2„4 Ø 'over. terræn.

5.5 Der må ikke ,anbringes vinduer imod skel.

Stier,
64 I forbindelse eted udstykningen udlægges' og noteres matriklen

de på vedhæftede- deklarationsrids viste stiareaIer'; 3, m brede.
Der - .anlægges ikke".stiery da det er - tanken, at disse skal trædes
tily hvor det er naturligt at. gå., 	 .
Beplantningen i stiarealerne må ikke væsentligt ændre karakter.

7.. Fredning.

7.1 De på ejendommen eventuelt lyste særlige fredningsbestemmelser
skal respekteres.

7,2 'Indenfor. en Cirkel'Med , Basbjerg som 'centrum og med. - en-radius på
150 m må der under ingen omstændigheder bygges,
Endvidere må der ikke bygges på de højeste dele af grundene nr.
2, 3, 4, 5.y. 6, 7, 8 , 9 9 ;Lo t 11 og 14. De arealer;`,',der_SåledeS
ikke må bebygges, ,er på vedhæftede, udstykningsplan markeret'med
krydsskx*averin.

dr.

-7.3 herudover -skal- der-fra" fredningsnævnet 7.1.-or' Randers
tes tilladelse. til.. ethvert . byggeri-,, forinden dette kom: ,,påbegyn-
des--,~ hvorved. bemærkes #s at nævnet hvert senkelt tilfælde tager
stilling til,. ;hvorvidt bebyggelse af , parcellen£ kan - godkandes,
og i bekræftende fald hvilke vilkår., der af'n.aturfredningsmæs-
sige hensyn= skal iagttages bl.a. 'med hensyn til udformningen
og placeringen på :grunden'. Aiiiiøkiiinken	 fredn'fngsneaviiety der
skal bilægges rids, der viser grunden og dens omgivelser, samt
tegninger af byggeriet, skal i hvert enkelt til .fælde-s ,indeholr-
de nærmere beSkr_iVelser,,,af„. ,de.. anyzendte_. materialer_...saMt
nora hvorVidt de i ,na.turfre~slOvens,§., 2_ 9g, §Z.>
‘&ldt'e	 sad'` .ane på-

beAyndes forinden 'nævnets, tilladelse hertil foreligger.

Beo,lantni.,

Områdets karakter -skal beveares,,,:og, fældning, af > træer må, ikke ske
å. større omfang. Ved. eventuel plantning af hække har - lodsejerne
sædvanlig .hegnspligt overfor naboparcellerne,„

9. Hegn, i. skel,

9.1 Bventue-lt hegn skal udføres i afdæmpede farver efter samme reg-
ler„ som ,gze

el. lign.
for hm:sene, og de må ikke opføres i beton, tegl



c

Lodsejerne har sædvanlig, hegnspi ,,overfor naboparcelierne.,11e&'1-
,må. opstilles i ndtil ISO cm- højde.,Der må. ,,ske--opstilles porta-
ler ved indkørslerne,

1.04. t-Van dfor'sjilixi<gs-',eg,afrabsfö_rhoidAne: skal gOdkéndas .af sundheds-
kommisi6nen 2 'henhold til sundhedsvedtægten.•,

10..2 3amtlige .ejere'.af4ardeller fra-,ovennævnte,,ejendower pligtig at
tåle, at. -de nødvendige ledninger -til betjening af ;området, som

 spildevand, regavan.d,„ drikkevand, el.._telefon m.v."Uden
vederlag placeres i vejene og stierne og føres over grundene,
dog således, at de fremføres. til mindst mulig gene 'for ejendom
mene, De pågældende .grundejere skal til enhver ..z.iÇLtàle, at de
nævnte ledninger tilses og repareres a de berettigede og interi-:,
esserede Mod retablering af tilstanden. ,
Ledninger Må ikke ,overbygges ude..n. særlig tilladelse, fra 'so gne-
rådet 4:

By~ 
Ingen bebyggelse må lægges på en bakketop-eller så nær ved en
sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op, over top,-
pen. , jfr.- punkt 7 og -vedlagte- udStykaingsplan,>.

11.2 Ejendommens udnyttelsesgrad må ikke Overstige
11.3 Ingen bygning in.a, -opføres 1 mpre end 3 t' t s bygningshøjde, hvorved

forstås højden 'fra.terram.til den › ,linie„ hvor ydervæg ,og tagfla-
de mødes.'

11.4 Ingen bygning må opføres i mere en een etage„ og sokkelkoten må
ikke, hverken hvor der er .tox,e, niveauforskelle.„ eller hvor grun-
den 1L-1.3. søøer svagt,. ligge væsentligt -over' terrænet.. Taghæld-
ningen må ikke overstige 3 Ydre by,gningssider og tage skal
fremtræde :farver dannet af dæmpede blå, grønne, brune,. hvide,
sorte eller ved disse farvers blanding. Andre farver ..kan anven-
-des	 mindre keaingadela som døre,. vinduer og lign..

12* E4erlay ,og administration, af fælles opgaver
12.1 Fremtidige ejere af parceller; der er 1),datykict	 matzt. nr.

Landborup by, -ved sosi, er pligtige til, at være medlem af
et ejerlav, hvis opgave er at forestå den fremtidige drift og
vedligeholdelse af bebyggelsens veje og stier. Disse tilskødes
ejerlavet efter dets stiftelSe.
Der 'ekal udarbejdes vedtægter 'for vej, og stianlæggen.es admin.-
stration.
Alle omkostninger ved, ejerlavets drift afholdes af de fra Mat:r.
nr, z, udstykkede par-celler og „fordeles på disse- i forhold til,
grundenes Størrelser,
'Til dækning af alle fæll-esudgifter .indbetaler ejeren af hver e-
jendom årligt inden den 1. juli et beløb på kr. 100,-. Første
indbetaling sker ved, overtagelsen af ejendommen, og denne ind-
betaling udgør. -I. af det normale beløb for hvert kvartal,„ der er
tilbage til. den. 1, juli..



•

Indtå.. -ejerlavet er- -danne administrere dets opgaver' af land
retasagferer MagerieRjært hus, til hvem, „)ontigerit; indtil : vi,
dere betales,	 —

er t ,dispensationer	 fortolknin,13 ,Nnd 

13.1 Efter vedtagelse på, generalforeamling, kan ejerlave:
134e.ts gcgticenateforetkkge e1ler	 pindre
el'citic,11b3, stsiminfta .ør; 4år ^dette'''kå'if ke';;"t.):t	 t kvar-

14., P,..,taleeretti ede
14.1 P4talere i lge nærværende deklaration Og overholdelse af den

`bestemmelser bar e,terlavet ',gennem, Sin bestyrelse' o g 'bYgairkge,-
wndigb.eden t for tiden Randers amtsråd,: der kan, indrømme -lem-
pelser af `deklarationens >bestemMelser.
Yor så, vidt angår bestemmelser/1e 	 8,, 9 eg 11 har
-dog fredringsn"et for Randers amt p&taleret.
Overtmdelee af. deklarationens bestemmelser medfører ansvar ef-
texw i§§ 64 og	 l b-mel-øv for 4etbertmderrie og landet -rir, 246.

14,3 .rited hensyn tl .ejendommens- andre servitutte • og byrder benvi,
see til tingbogens- udvisende.
1■TærVarende deklaration 13eg£wee lyet servitl.itstiftende og mm,
prioritet, fem:1 tor,,pantegceld p4 . e jende e3a matz gir, 2&t, Len-
barup: 'by t Tved. segn,' og paroeller heraf som ejere-at overinzevn-,
te matr. nr,

ed._
ser fr

erets karakter imndree.
411e eperSeMål\vedrørende deklarationpns .fortolkzd.ug afgøres
erlavets bestyrelse"Øers, Ined rekurs _t.t1 der totene.

af 10. jwai 1960*

Som ejere af In	 ZIr<*

Sign. Jørgen AbSalonsen

sign. Elfrida Danholt

Sign. Th. Bang Termansen

I medfør af landsbyggelovens § 4, stk. 2, godkender-amtsrådet

herved som bygningsmyndighed i Tved, kommune ovenstående deklaration

til tinglysning.

Randers amtsråd, den 20. marts 1968.

sign. Jean Ricard

sign. H. Trosborg

fm.
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