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,27 ODDER

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. l~ / -s 1910)
eF !' gB l omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre:

l\f
l
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•

Gældende matrikulært kortbilag: \ 13 \C4i O

• Se også REG. NR.:



,f
• Xi) •....
.ti'"

-
li
"...c:

~
c:...
•~
::
:;
""

•

...

Mu. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvaner)

eller (i de I.nderiydske lands-
~ele)bd. og bl.! tinebogen,.,
an. nr., ejerlav, sogn.

1-
Ha tr. nr. 11-, Stempel: 25'5~.11~. ll,!æ
l '!!. 11~ Odder
by 'GC BOBn.

Akt: Skab ~ nr. t:? S-
(udfyldes .1 dorn ................. )

kr.00 øre

REG.NR; 5'~~? E
I:J/~..7IJ

Gade og hus nr.: Anmelder:

Ch Anderspn & Jens Haastrupr.
Lllndinspektører

Odder. Tlf. (065) 4 II S2
" .. t1 3. HfiS. 19 7 O * O O 1 5 ~ 2 .

, I

I li ...t , D H K L A R Å 'T I " N ' ..

d J ~... j d .. lI!. oø .51l~Undertegne a e ere _ • en ol1WJene,lIla.r .nre. D '"

Odder by og lSogn, matr.n~e. 11~.4 1'1l!I! og lI.!! &m~t' •• og matr.nr.
k' o • '11- Billet•• pi;ilægaer herved vore nllfvntee.ienåOUlJlUit.der agtes uu-

8tykke~ iil beuy~gel~e med enCalnilieh';øe, be8tc:~mels8~ ~ 'bebyg-
, • o

gelee, benyttelee, beplantning m.v. således, idet der henvises
-~... " f.. : r _.. • J, - .. • •• ~l'> '. .. f I ~., .. ~

til ved~~rtøde rids.

: .,;~), .p~ fiJ~k~l~e H~ee;Ll.r vil være fil:'. Llsif'~Y1'k,,,~l~~f'~. 89411det nær-
mer. ~remcår a~ rids8~.

· o_.~) fnb~n. ~ .pa~cefle,::n. må ved. omcl,l?-pg.._,kp}.fp1-·IlPdJ''l-PK.eller ud-

stykning nedur.i.ngeø \!uder 1000 jJ netto areal.
J) HL paroe~1.J'n. ml kun o})1""resP'P9~~IIø.~h}l"~4.~~J.•.lf~~1t.:k.lo~.p.ø.e

brug ~or .en familie.

4),Der må ikke fra parcell.rDe.dr~y".po~~p.fo~~ f9~.~~~y~rvBvirk-
.ombed, .~mkan være .i1 cene for de omkri~6~oend •• Yed støj,

_,.. ,,:rf'g.,.~19-4Il. :l~t'~ u}..}-IIr på anc;le':l ~~d" J-;l.~fl8PJ11fYN"ti'l'~j •. pr~ af
boli:-ccwlråda ikke Rlå ændre. Ved r •.,~. at f,x: p,ri yea vognmands-
~orretuing aller lign.

. . 1 .:. lo.. 'i. l ," •• • .., ~, .J 17 ~ ~ - ••• : t" ~~., • t" t; . 'l .' ~ !

.• ~),.D~~~l )''fk~. bøp,~~g~~ n~:rm.,r~ ~;t.d;~!~...~ ?~d~t:;~al~?r.~:.~nd 2,5
. ,~ O~le~o ~~P~~!t~:i:-~~på arealet Jilfi?llelll denll~ ~in~, ~,. 1!1 rra Yej-

midten og vejakellet ml ikke overbtige 1 ~ l h~j4.
6) Bygningernes facader. og tage ml kun fre'IJ~S'''~. ~ Jo~~.farverne

samt bvidt og 80r.. Undtaget h.r~a er 8å~apn. m~ndr. byg-
Idn(~sde1e som vinduearalmner _ vind.k.der. skodder C? 11~n..

• 7) BYGninger må højesti ~prøre8 i een .tace ~,~ kfnl~ef Oc udnyttet

tagetage. ,'.;t. o

• o~) Taghid?~~~er skal være 450 f'.s.r- an&~ ~r&Di.ng.r .,vå «runde
mall~w .tamvejen og ValleYej. T~~ldnin ••~ 1øvr~N~ skal vere
Joobenne bestemmelse gælder åoe i.~ Cor matr.nr. 11~ og011~

• 9) DygnillBategninger ekal Corel~gge. Naturf'r4O!dnil1gsnævnetfor År-

hu. amt til «odkendeløe 1'orind.u bebyggelse IDA1'inde sted •



10) ~lankev~rk oe rar~el~sn må ikke opCør~. i akel eller .0.. k.l-
-, hegn, der udelukkende ,-, beetå ar enten glat trAd pi indpræc-
tt ~r~ •• tolper eller leveode hegn, vå paroellerne ~ ikke plan.es

popp.ltrteer.
11) Vejene an1~ge. med trao' .om viet pi planen efterhånden som

udstykning og bebygcel •• nødvendiggør dett.. Alle nuværende
og fremtidige ejere og br~er. d ejendoAWen. og parcellerne
berCra akal have ~ri oS ubindre~ fardseleret pi Y.jøne. når
disse er anlagt.
Veu veje1"jesalll.æg vi.l :trel.Jkomme ekriwingaarcaler p.gr. a1'haj-

dei"orskelle. Sådanne .kråning5arealttr. an1..æg skal tålos }JA de

til vejene greneende parceller uden at der .i den &llledning kaJS
. ,

rejsee særlige krav OUl erstatning.
<. k DlDer udlæggea 6røune ~~lle~ar.aler på mntr~nr. 11- og 11- Med

adgangastier hertil over matr.nr. 11~. 11~ 08 1,L: T~l den på
b' , . :matr.nr. 5'- ~ende .kav har alle kvarteretø beboexe adgan~_

. " ., ~ , .~:"t .
r"wrd.el i skoven nm. udelukkende ak. til fods. Dell eller de *11
eJ,bvtfr ~id værelIde ~Jere at' akoven pc1ma'tr .nr. ,.s.!? kan ~il enhver
tid. et'ter af'tale med be.,tyrel~.n Cor dell under pkt. 14 omhand-
lede &runc:1eJert'OrftrIillg.lukk~ -ror adgang ~il ekoven. når dette
skøanee nedvendiggjor-c ar heusyn ti.l .'kovene drift og 'tilstand

l·

12)

i6olvri.c;'t.
14) Til 'varetagelse af' f'æll •• iniere8ser f'or beboere i kVi:U'teret.

oprett •• en grundejer og lejerforening med v.d~~ter, som kan
god~end.e al' Odder sogneråd. Denne l'oreninge t'ormAl akal bl.a.
være-at .8~g.~or ren,oe vedligeholdels& a~ det .rønne område,
stier, veje og kluaker IiI.V. 1. det omf'anc dette ikke-varetages
på anden _åde. Foreningens beetyrel6e skal endVidere være be-

-J
rettiget til påtale, bvie det akøbne. at privat. ejere at par~cl-
le~ ~kke ren- og vedliceholder sin ejendom på torevarlig måde.
~~t.rkomme. påtalen ikke kan bestyrelsen foxanledige det pAtalte
aChjulpet på vedkommende .Jera regning ~

15) EnbTer &~dejer i kvarteret er ~ligtlg at være medlem ~t fore-
n~ngen. ~orenineen skal endvidere være pligtig at opta~e 80n. aed-

. lerurnerde ejere og brugere af plr.roellerf'ra tilgrænlSende ejen-
domme •• om mAtte .nøk. medleD1sakab.

16) Forana*4ende 1>•• ~elDDl.18erakal ikke være 'til hinder ror at ejen-do". ed 1.IPllKed. JlUV4brelld. ejere beøidder'd.iase, helt ellex
4elvi.t benytt68, .OIP de b!.cltilhar Tæret bellyttet.



" .'

•

Påta18b.re~ti&et er Odder sognerAd oc de ~il enhver tid v~-
rende e.1ere o~ brugere ar IIlatr.nr. 11:f'. Ss!?-. 11l!2., 11~. 11!!! og

k .
11- Odd~r by og .ogn og pareeller herCra. H.h.t. ~oranstående p~nkter
~). 7). 8). og ?) er endvidere Naturfredning.n.TUet ~or Århus amt
påtaleberettiget.

Foranstående beg~es tinglyst 'aerYitutatiCtende på vore ~or-
anstående ejendomme •• atr.nr. 11~. 5~. 11~, l1læ• l1æ og 11~ Od-
der by og sogn og henviser med hensyn til de på ejendommene h"vi-
lcJtde hæ:f'telser og byrder til tJ.ngbog.n.

O d d e r t den
~ bSom ejer a~ matr.nr. 11- og 5'- I

Henry Rasmussen• •••••• s • "~e.••••••.••.•••.•

~um ejer ar w4tr.nr. 11~ Ove ?-lortensen·...........................
Som ejer af matr.nr. 11~ l J. Hansen

• # .

SOl;) ejer af' Ulii tr. nr...11!! I Bør~e Christensen
•••••••• 1••••••••••••••••••••

Jens Bærnthsen· .
Hans Thø~ersen...•......•• ~..- ......•...••

~ow ejer at' ma~r.nr. 11~ • Villy Bæk
• • ••• •• • ••• • • •• • ••• • • • • • • •• •

I henhold 'til landffbyggeloven. SI ~ meddeler undertegnede
Odder lSognt:råd som bygniu~smynclighed herved aamtykke .11 'ting-
lysning ar f'CJraustående.

Odder sogneråd, den 12. marts 1970
Iflg. fuldmag;t

Søren Aagaard E. Kjærsgaard

" ~ I

., J; ...-, _ :.

M., Thaarup
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Afgørelser - Reg. nr.: 05337.02

Dispensationer i perioden: 06-04-1989



REG. NR.
UDSKRIFT

af
forhanlillng8pfOtOkolleo

for
NATlJffÆOOUGWEVNET fUR

AliHUbAMl~lSYI.l!li:~lr~

Den 6. april 1989 behandlede
Sag nr. 30/1989

Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til at
opføre et ~nfamilieshus på ejendommen
matr. nr. 11 do Odder by, Odder, der er
omfattet af deklaration lyst den 13. marts
1970.

I
MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Sven Gunner-
sen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til det an-
søgte byggeri, jfr. den på ejendommen tinglyste deklaration af 13.
marts 1970 pkt. 9.

, Jørgen Jensen.

Udakriftena rigtighed Ilekiwft ..
Etter natum.dnlngaloven kan Frednlng~ .fg.,.... Inclb .......
f.r OveIfrwdni~ (adr. Slotsm.rllen 15, 211711H~) af bl.a.
anug.... 8III18IAciet, kommunalllestyr.1Mn og anetIlenllte toNnInger
og inatJtutioMr.=..4 ug.. fra den dag, aIg ....... er meddelt MIt Iågeo

En tillad.eu .. ~ dispensation. m4 ikke ud~ I.r ~
1IdJ4NI. er kIag~ IndgIVet, må lIlIadels.... ..101 Gia;lenulionen 111M
~ medmindre den oprethOldes al o-Irr.:ning8llllWlet. TIlla-
d..... bortfald... alIr..,,1 den iJdIe et wny&let inGen 5 Ar fra d.-

mecId.I.... f 3 APR. 1989
' .... l8II..". for ArtIla amlS sydlige IrlldlliftgakNCa, clen

ti Miljøministeriet
Skov- og NatW'Styrelsen
J.nr. SN /.8102. - e:;>oo r .-8It.
Akt. nr. /~


	Forside
	DEKLARATIONER>
	DISPENSATIONER>



