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Bestillings-
formular

tIS

Akt: Skab ø. nr.c;;'./
(udfyld .. af dommerkontor.

274J REG. NR. 50 3~,.

Matr. nr: 2 e , 7 c og 8 a af
St;dov by, IIe,lgenæssogn

Købers bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder: ADVOKAT

H. AASM U L-O LS EN
LANDSRETSSAGFØRER

K0GEVEJ 85 • TAASTRUP
TELF. (01) "990403

D E K L A R A T ION
=======================

Undertegnede ejer af ejendommens matr. nr. 2 ~, 7 c
og pa~cel 2 af matr. nr. 8 a af Stødov by, Helgenæs sogn, i
landinspektør O.Hyllesteds udstykningssag j. nr. 66619,
underkaster herved mig og efterfølgende ejere af disse ejen-
domme og parceller, der måtte blive udstykket herfra, følgen-
de regler for ejendommenes udnyttelse:
§ l. Veje, stier og fællesarealer
l. Alle parceller ved vejbjørner skal have frit oversigt i

et omfang på lo x lo m, udmålt langs vejskellet.Der må
på oversigtsarealerne ikke findes bebyggelse, bevoksning
eller andre genstande, som rager mere end l meter op over
en flade, der er bestemt ved de tilgrænsede vejes midt-
linier.

2. Parkering på sommerhusområdets veje, stier og fællesarea-
ler må ikke finde sted, medmindre de er særligt indrettet
dertil. Undtaget herfra er dog parkering ved almindelig af-
og pålæsning o.lign.

3. Sælgeren lader vejene afsætte og selvstændigt matrikulere
uden udgift for parcelejerne.N~r vejarealerne er afsat og
matrikulerede, overdrages disse grundejerforeningen.Denne
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er pligtig til, når sælgeren ønsker det, at tage
skøde på vejarealerne.Omkostninger ved skødernes
oprettelse skal afholdes af grundejerforeningen.

4. Udgifterne til vejenes anlæg og vedligeholdelse, her-
under evt. endeligt anlæg og vedligeholdelse af ad-
gangsvejen til den offentlige bivej, påhv~ler de en-
kelte parceller, og beregnes med een anpart for hver
selvstændig parcel.Vejenes vedligeholdelse admini-

_ t ~ ,\ .. I ...

streres af grundejerforeningen. -

§ 2.Benyttelse:

1. På parceller, udstykket fra matr. nr. 2 ~, 7 ~ samt
fra parcel nr. 2af matr. nr. 8 ~ af Stødov by, Hel-
genæs sogn, i landinspektør O.Hyllesteds udstyknings-
sag j. nr. 66619 efter denne deklarations tinglysnings-
dato, må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes
til beboelse(natophold) i tiusrummet 1. april-til
Jo. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige
ferieophold, week-ends o.lign.

2. Placering af beboelsesvogne er - selvom de ombygges-
forbudt.

3. På hver bebygget sommerhusgrund skal der indrettes
parkeringsplads for 2 biler(herunder evt.garage).

§ 3 Byggetilladelse:

Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse
af dets overensstemmelse med deklarationen forelægges
bygningsmyndigheden tegninger, der viser grunden og
dens omgivelser samt bygningernes beliggenheo"på grun-
den og deres størrelse, form og indretning, ligesom
den påtænkte anvendelse af bygningerne på grunden-skal
oplyses.
De på ejendommen eventuelt lyste særlige frednings-
bestemmelser skal respekteres.Herudover skal der fra
fradningsnævnet for Randers Amt indhentes tilladelse
til ethvert byggeri, forinden dette kan påbegyndes.
Herved bemærkes, at-nævnet i hvert enkelt tilfælde
tager stilling til, hvorvidt bebyggelse af parcellen
kan godkendes, og i bekræftende fald hvilke vilkår,
der af naturfredningsmæssige hensyn skal iagttages bl.a.
med hensyn til udformningen og placeringen på grunden.
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Ansøgningen til fredningsnævnet, der skal bilægges rids,
der viser grunden og dens omgivelser, samt regninger af
byggeriet, skal i hvert enkelt tilfælde indeholde nærmere
beskrivelser af de anvendte materialer samt oplysning om,
hvorvidt de i naturfredningslovenes § 2 og § 25 indeholdte
byggelinier vil blive iagttaget.Byggeriet kan ikke påbe-
gyndes, forinden nævnets tilladelse hertil foreligger.

§ 4 Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering:

l. på hver parcel må kun opføres een bolig for een familie,;
samt et udhus eller en garage, eller et udhus sammenbygget
med garage.

2. Det bebyggede areal må højst udgøre 1/15 af grundens netto-
areal.

J. Hvor større afstand ikke er fastsat på anden vis samt for-
såvidt angår huse, der tillades opført med stråtag eller
læge så let antændelig materiale, de for en sådan bebyg-
gelse gældende afstandsbestemmelser, skal bebyggelsen
overholde følgende mindsteafstande:
a. fra-midten af den eller de tilstødende veje. lo m
b. fra skel til nabogrund. •••••••••••••.••••••. 5 m
BygningsmYndigheden kan tillade, at enkelte garager og
udhuse opføres i indtil 1,5 m afstand fra skellet, når
grundfladen ikke overstiger 25 m2, og højden regnes fra
terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes,
ikke overstiger 2,5 m, bortset fra galvtrekanten.

2Beboelseshuset må ikke være mindre end 25 m
Bebyggelsens udformning:

Bygningerne må ikke opføres med mere end een etage og
med tagskægget ikke mere end'2,5 meter over middelkoten
for husets hjørner, bortset fra gavl trekanter.
Husets ydre bygningsdele, herunder taget, skal fremtræde;
i farver, der er dannet af hvidt" sort eller jordfarvede
okker, terra de siena, umbra, engelskrødt og dodenkop,
eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

J. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
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§ 6 Vandf'orsyning:

l. Der vil f'or bebyggelsen på sælgers f'oranledning blive
indrettet vandværk, og f'remført hoved ledninger med stik
indf'ørt på de enkelte parceller afsluttet med stophane.
Vandværket placeres på det ef'ter sælgerens skøn mest
hensigtsmæssige sted. Vandværket vil blive selvstæn-
digt matrikuleret, og ef'ter fæ~~i~gørel~e,.overdra-
get til et vandværkslaug tillige med de fælles vand-
ledninger.
Omkostninger ved etableringen, driften og amorti-
seringen af' vandværket f'ordeles på samtlige par-
celler med een anpart pr. parcel. Derudover betales
haveaf'gif'tef'ter vandværkslaugets f'astsættelse.
Evt. udgif'ter til vandmålere betales af' parceleje-
ren, ligesom denne betaler alle omkostninge~ ved
vandledn.in.g f'ra stophane.
Enhver parcelejer er pligtig til at tilslutte sig
vandværket, og anden f'orm f'or vandf'orsyning end
den ovenangivne må ikke f'inde sted.
Der må ikke f'orventes dispensation f'ra bygningsmyn-
dighederne f'ør der er sikkerhed f'or, at huset ved
f'ærdiggørelsen kan' tilsluttes vandværket.
Hegning og beplantning

2.

3.

5.

§ 7

l. Hegn mellem parcellerne må h~jst vær~ 1,80 meter højt
overalt f'or så vidt angår levende ~egn.Andre hegn
end levende hegn må ikke være mere end l meter h~je

• ...... • ..... _~~' ," • ... .. ~ .... ., • • ... 'lI,.. • t ~

og må kun bestå af' glat hegntråd på natu~træstopper,
. '.. .. ~. n' D L 1 -:.: ~ (

evt. med overligger, såf'remt denne udf'øres'af'samme
, , .. ' ' f • ). I I', '" r, - ....i· ") . f1

materaale som stolpen. Hegn mellem naboer skal være
I I } d. l

f'ælleshegn, medens hegn mod veje og f'ællesarealer
I _ , • !. l . . l " .' • l .:..' ... ,Jo -. T) •• I •

skal rejses på egen grund.Levende hegn skal plantes
• • " -..' t t ' , .}. _ .~ ~ j :.: v'" 1.' :. J I l ~.
mindst 30 cm f'ra vejskel.

-. (""' '" f ~ • ~ l

2. Evt. beplantning skal fortrinsvis bestå ~~~~qske
" 91? ~av~voksel?-de,træ~'~r,' : 'fl:: 'l .. i •• 1 •



Bestillings-
formular

w

Akt: Skab nr.
(udfy/da al dommerkonto

3. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, som
f.eks. pil, poppel, eller hvid-el, der ved uhæmmet vækst
kan blive til væsentlig ulempe for naboerne ved skygning,
indskrænkning i udsigtsforhold 0.1.

4. Ved.evt. beplantning af arealerne er den enkelte grundejer
forpligtet til at iagttage de forskrifter, den til enhver
tid værende bestyrelse for grundejerforeningen måtte give
til bevarelsen af udstykningsområdet som et pænt grønt
område.Grundejerforeningen kan påbyde træfældn~ng eller
beskæring, hvor det er nødvendigt af hensYn til sikring
af en eller flere grundejeres udsigtsforhold.

§ 8 Grundejerforeningen:
Samtlige ejere af parceller, der er udstykket af ejendom-
mene matr. nr. 2 ~ , 7 ~ samt parcel nr •.2 af matr. nr. 8 a
af Stødov by, Helgenæs sogn, er pligtige til at være med-
lemmer ~f en grundejerforening, som skal stiftes senest,
når 20 parceller er solgt.Sæ~ger~n er pligtig til at
indkalde til stiftende generalforsamling, hvor der skal
vælges en bestyrelse, hvorefter love skal være vedtaget
inden 2 må~eder.Kun parcelejere kan være medlemmer. Det
påhviler foreningen at vedtage de nødvendige love, der skal
tilstilles sognerådet til orientering.Dens opgave er først
og fremmest at var~tage admw.ist~atio~e~ af fællesanlæg
samt evt. anlæg og vedligeholdelse af vej~ og friarealer.
m.v., således som fastsat ovenfor, eller som det senere
måtte blive tillagt foreningen, alt i overensstemmelse
med denne servitut.Den nuværende ejer, og når grundejer-
foreningen måtte være oprettet denne, skal efter vedtagelse
på en lovlig generalforsamling være berettiget til på de
enkelte parceller at lade tinglyse ~illægsdeklaration
vedrørende foreningens. forpligtelse som pants~iftende for
et af ejeren, eller et på grundejerforeningens generalfor-
samling fa~tsat beløb. Ved afstemning kan kqn a~gives een
stenne pr. parcel.Sælgeren er berettiget til at give og afgi~
stemme for de han tilhørende parceller, på de af grundejer-
foreningen afholdte generalforsamlinger og møde, men er ikke
pligtig som medlem, forsåvidt angår endnu ikke solgte par-
celler, at bidrage til foreningens udgifter.En af sogne-o,
rådet udpeget rep~æsentant skal uden stemmeret være beret-
tiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger, og
have ret til der at få ordet og ytre sig om de til forhand-
lingerne foreliggende emner.

Jensen & Kjeldskov AfS. København



§ 9 Ordensbestemmelser:

l. Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende.Der må
ikke forefindes oplag af nogen art på parcellerne, og
disse skal i det hele holdes i ordentlig, ren og Dyd-
delig stand.
Radio, gra~ofon., fjevnsy~ og.b~ndoptager ell~r lign.
med højta~er fors~~de a~parater samt ~usikinstrumen-
ter må ,kun anv~n~~s :inden9ø:r~og fo.t'lu~1}ededøre og
vinduer.

2. Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, som op-
holder sig udendørs •

. 3. Færdsel på vejene med motordrevne køre:pøjer er ale.z;e
tilladt, der det sker med egentlig færdselsmæssigt
formål.

§ 10 Ledningsføring m.v.:

Enhver parcelejer er pligtig til at tåle enhver led-
ningsførin.g over eller i parcellen i forbindelse med
områdets kloakerin.g og forsyning med vand, elektrici-
tet og telefon samt evt. fjernvarme og TV-fællesanten-
ne.Alle el-stikledninger skal føres i jordkabel, sp-
fremt det ønskes af det el-selskåb, som fører strøm ind
på arealet.
Sælgeren er berettiget til at pålægge samt~ige udstyk-
kede parceller pantstiftende deklaration til sikring af
anlægs- og driftsudgifter, herunder udgifter til ved-
ligeholdelse vedr. vandforsyning, kloakering, el-forsy-
ning m.v., hvilken pantstiftende deklaration med prio-
ritet forud for al anden pantegæld skal tinglyses på
samtlige parceller, der udstykkes fra matr. nr. 2 ~,
7 ~ og parcel nr. 2 af matr. nr. 8 ~ af Stødov by,
Helgenæs sogn, og forsåvidt angår vandledninger lige-
ledes på andre ejendomme, der måtte blive tilsluttet
vandværket.Der må ikke indenfor 2 meter fra midten af
fælles kloak- og vandledninger opføres bebyggelse eller
findes træer med dybtgående rødder.

§ 11 Renovation: (

l.

I 2.

Ved hvert hus skal anbringes en af de påt~lebe~ettigede
godkendt form for skarnspand(~ll~r st~tiv m~d pose), og

tt grundejerforeningen skal drage omsorg fQ~ minq§t en ugent-
lig tømning af spanden~ i det tidsrum hu~~ne er beboet



Bortkørsel af natrenovation er forbudt.Affa1det køres til
en af kommunen godkendt losseplads.

tt ~. Den del af parcellen, der ligger uden for sommerhusområdet
må ikke bebygges. "~,O

§ 13. Dispensation
Dispensation fra deklarationens bestemmelser kan meddeles
'af bygnings'myndighederne ( for tiden:.'f{andersAmtsråd), om

:fornøden:t med" freaningshævnets' ti1sluthi ng og 'efter ind-
'hente't erklæring frå sognerådet og grunde'jer:f'""oreningen.

§ 14 Tinglysning og påtaleret: ) ~.

1.

2.

3.

e
•\;.e

Nærværende deklaration tinglyses som' servitutstiftende
på ejendommene matr. nr. 2 ~, 7 ~ samt på parcel nr. 2
af matr. nr. 8 a af Stødov by, He1gemæs sogn, forud for

I . :

al gæld.
Påtaleret har sælgeren, kommunalbestyrelsen, amtsrådet
samt fredningsnævnet i amtsrådskedsen..Sæ1geren forbe-
holder sig ret til at overdrage sin påtaleret til grund-
ejerforeningens bestyrelse.
såfremt parcelejerne ikke vil underkaste sig de i nærværende
deklaration trufne bestemmelser, og spørgsmål bringes for
domstolene, har dette ik~e sespensiv virkning, og parcel-
ejerne er, indtil retsafgørelse foreligger, pligtige til
at opfylde de dem i henhold til deklarationen pålagte
forpligtelser, det være sig af økonomisk art eller andet,
ligesom de påtaleberettigede uanset sagsanlæg skal være
berettiget til at foretage retsskridt til forpligteisens
opfyldelse, samt evt. lade arbejdet udføre for den/de på-
gældende parcelejeres regning.

Taastrup, den 28/4 1967.
Ernst Nielsen

sign.
Som endelig skødehaver samtykkes:
Helgenæs, den 12/6 1967.
Aage Nykjær Aksel Nykjær

sigu sign



----. - ----------------
Til vitterligbed om underskrifternes ægtbed, date-

, • ~ j •••• I .J l t

ringens rigtighed og underskrivernes myndigbed:
1 I

H. Aasmul-Olsen
advokat

Køgevej 85, Taastrup

I medfør af landsbyggelovens § 4 stk. 2, meddeler
amtsrådet berved som bygningsmyndigbed i Helgepæs ~ommune
samtykke til, at nærværende deklar~tion tinglyse~ p~ såvel par-
cel nr. 2 af ejendommen matr. nr. 8 a samt matr. ~r. 2 e Og
7 c af Stødov by, Helgenæs sogn.

I • ,.-. lo

Randers amtsråd, den
Jean Rica;rd

sign. -

26. april
A.Nielsen

sign.

1967.

'rndfo'J'f i rlaglJo.1f"n/fY'" GI'''NJ~ 1'etslcreds
(aj'deUu{jskontOJ'el i Elii3li()j't) den

Genpartens rigtighed bekræftes.

Dommeren i Ebel'toft. den/ !?f-C;?
,~, .'

.'.. . .'

.... 1 ,"""
, I : -' '.
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Bestilling.-
formular

D

øre
l ----.

Akt: Skab J nr. ~ 9-
(ud"'d. af i1ommerkomor

Mtr. nr., ejerlav. sogn:
(I København kvarter)

el/er (i de ssnderjydske lands-

dele) bd. og bl. Itingbogen.
art. nr.• ejerlav, sogn.

2 !!' 7 .2. og Stempel: kr.
8 d m.fl. af Stødov by,
Helgenæs sogn.

Købers }
bo æl:Kredltors p

Gade og hus nr.: Anmelder:

ADVOKAT
H. AASMUL-OLSEN

LANDSRETSS~GFØ~~r:R
K0GEVET 85 - TAASTRUP

TLF. *990403~ 9 APR 1969

p Å T E G N I N G~~-..------------
et 21f1j.

på deklaration tinglyst den 17/6.1967 på ejendommen matr.nr.
2 !! m.fl. af Stødov by, Helgenæs sogn:

Ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af
13/7.1967 er den i nærværende deklaration omhandlede parcel
af matr.nr. 8 a af Stødov by, Helgenæs sogn, matrikuleret
som matr.nr. 8 ~ af Stødov by, Helgenæs sogn, hvorfor de
rettigheder og forpligtelser, der ifølge deklarationen til-
kommer de til enhver tid værende ejere af den i deklaratio-
nen omhandlede parcel af matr.nr. 8 ~ ibm og/eller parceller
udstykket herfra fremtidig tilkommer den til enhver tid væ-
rende ejer af ejendommen matr.nr. 8 d af Stødov by, Helge-
næs sogn, og/eller ejere at parcelle~ udstykket herfra, her-
under de ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation
af 17/12. 1968 fra ejendou,men matr.nr. 8 d af Stødov by,
Helgenæs sogn, udstykkege ejendomme matr.nr. 8 ~ - 8 ~ af
Stødov by, Helgenæs sogn.

Taastrup, den 1. april 1969.
sign.: Ernst Nielsen

Afgift S INDFØRT f TINGL YSNINGS-
§ kr. øre, DAGBOGEN FOR GRU,: {.\
§ " " , RETSKREDS (AFDEL:f'!G':;-§ 14 I:

" " , KONTORET I EBELTOFT)l1411: It " , ~ 9 APR 1969laIt kr. den -øre •.. .

J.nsen & Kjeldskov A/S, København
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Afgørelser - Reg. nr.: 05032.00

Dispensationer i perioden: 20-09-1995



Modtaget I
.~k,N- oq Naturstyrelsen

• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 den 20/09-95

Ebeltoft Kommune
Teknisk Forvaltning
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

REG. Nit ~G:)2. 00.

Vedr. j.nr. 84/95 - matr.nr. 7 ad Stødov by, Helgenæs.

I skrivelse af 14. juli 1995 har kommunen for Elin Laursen
ansøgt om tilladelse til at opføre en cirka 27 m2 stor car-
port med redskabsrum på ovennævnte ejendom, beliggende Gl.
Kirkebjerg 30.

Ejendommen er omfattet af deklaration af 17. juni 1967 ved-
rørende bygningsregulerende bestemmelser.

Da det ansøgte ikke er i strid med den tinglyste deklarati-
on, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

KlageveUedning

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

Klagebereuigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

O:.xto\(\) \ '1.ld\ 2...-0no I
l~
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