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Stempel :£	 kr.	 øre Akt: Skab ,3 nr. 3751
(udfyldes af dommerkontoret)

Kreditors
bopæl:

Anmelder:

Købers }

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

Gade og h6s nr.:

Matr.'nr. llx	 Anmelder:

Egs ark' By, Dråby Sogn.

2 ti OitT, 970
//'

Deklaration.

UnderskreVne Aage Fredslund Andersen, bestemmer herved binde• ke

Dr mig og fremtidige ejere af matr. nr . lix Egsmark By, Dråby So

1.

Område.

Området omfatter fire parceller, der er angivet på vedhæftede

deklarationskort.

2.

Vejfe.

Parcellerne har alene adgang fra boligvejen.

Vejen skal udføres således, at kravene til off'entlige veje op-

yldes.

3.
Byggelinier.

LANDINSPEKTØRERNE

Q. HYLLESE0 OG J. STAIINSIOÆR
GRENAA

Ingen beboelsesbygning må opføres nærmere boligvejen end de på,
4

deklarationk ort et angivne byggelinier.

':,Vedrørende byggelinie mod landevejen henvises til tidligere ting-

lyst deklaration derom.

a. En bygnings facadelinie skal være beliggende parallelt med eller
•,

vinkelret på byggelinien mod boligvejen.

Fritliggende garager, carporte og udhuse skal opføres bag bygge-

linien og med facadelinien i skel mod nabo.

Besdifings-

fom tilar

Jensen & Kjeklskov NS, København



Stempel:
	

kr.	 øre
	

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Kreditors
bopæl:

Købers }

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

Gåde og hus nr.:	 Anmelder:

•

•

4.
Grundenes benyttelse. 

Inden for området må kun opføres åben og lav boligbebyggelse.

//	 På hver parcel må kun opføres en beboelsesbygning med sædvare--

4,igt tilhørende udhus, garage eller carport for personvogne. Beboo ^.
elesbygningen må højst indeholde 1 lejlighed.

Den ubebyggede del af parcellen, som ikke benyttes som gårds-

ds eller lign., skal stedse være anlagt som have og som sådan

edligeholdes af den til enhver tid værende ejer, fri for u1rudt

og anden for bebyggelsen skæmmende beplantning.

Der må ikke på parcellerne findes beplantniAr, der ved åkyg-
-

ge, grådighed eller uhæmmet vækst kan blive til ulempe for nabdrne.

Indiiegning i skel skal foretages med levende hegn. Såfremt der y\ er-

ligere opsættes raftehegn, spånhegn eller lign., skal disse anbringes
Mindst 125 cm fra naboskel.

På ejendommen må der ikke drives handel, vognmandsvirksomhed,

fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke

drives nogen art virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystel-

ser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbesty-;

relsens skøn er til gene for de omboende. Endvidere er det ikke til-

ladt at oprette eller drive børnehjem, nerveklinik, plejehjem eller

lignende.

Der skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som alminde-

ligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det

efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karak-

ter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af villa-

kvarter brydes.

Eventuel erhvervsmæssig skiltning skal godkendes af kommunal-

besyrelsen. Skiltenes størrelse må ikke overskride 0.2 12 på hver

enkelt ejendom.

5
Bygningernes udstrækning og udformning.

Ingen bygning må opføres med mere end 1 etage, eventuelt med

udnyttet tagetage.

Hvor terrænforholdene taler derfor, kan der i kælderetagen

Bestillings-

formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København



Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel:	 kr.	 øre
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

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

Gade dg hus nr.:	 Anmelder:
ty

dog indrettes beboelsesrum mod det faldende terræn, såfremt byg-
ningshøjdea i denne side ikke derved vil overstige 5.0 m målt fra
;terræn til overkanten af øverste etageadskillelse, og kælderloftet
ikke

;.
 mere end 0.5 m over terræn i bygningens modsatte side.

-11 Bygningernes ydermure skal uføres af tegl eller kalksandsten,
m skal fremtræde med materialernes naturlige overflade. Dog er det
Vådt at lade murværket male i hvid eller grå farve.

dræ må anvendes til beklædning af gavltrewanter„ vinduesbryst-
g, carporte og udhuse. Træpartier behandles med farveløse, grå,
n: eller sort imprægneringsmædske.

il tagmateriale skal anvendes tQgtegl.
Der vil til hver grund kunne etableres en overkørsel over det

Tor grunden værende fortov, for såvidt der skal ske \kørende færd-
'til grunden. De i forbindelse med etableringen fcrbUndne,arbej-.
ekal udføres for parcelejernes regning.
'På hver grund skal der indrettes en holdeplads for en person-

gn foruden en evt. garage eller carport.

6.
Spildevandsafledning.

Spildevandsafledningen skal ske til den på matr.\'nr. 	 Ilas værende
spildevandsledning (hovedledningen fra Egsmarkslund)\som 	 t på de -
klarationsridset. Regnvandsafledningen skal ske til faskiner.

Før tilslutning til spildevandsledningen på matr. nr . llas kan
eke, må til Ebeltoft kommune indbetales en ved forhandling med Eb-
eItoft byråd fastsat tilslutningsafgift.

7.

Bebyggelsens påbegyndelse.

De enkelte bebyggelser på de 4 parceller må ikke påbegyndes, for-
inden bygningstegninger og,placeringsrids er godkendt af frednings-
nævnet.

8.
Påtaleret m.m.

Påtaleret ifølge, nærværende deklaration har kommunalbestyrel-

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers

Kreditors }
 bopæl:

Bestillings-

formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København



kr.	 øreStempel: Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret

Købers }
bopæl:

Kreditors

Anmelder:

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

Gade og hus nr.:

Strandgården, Egsmark, den 15oktober 1970.

Åge Fredslund Andersen

Indført i tinglysningsdagbogen
for : Gren å retskreds, afilelmgs -
4c;?«oret i Ebeltoft, den 2 0 

OKT

YING20Gr CD. 
v; N

Dommeren i Ebeltoft, den

sen, fredningsnævnet og bygningsmyndigheden, der kan indrømme lem-

pelser af deklarationens bestemmelser.
Deklarationen tinglyses som hæftelse på matr. nr . 114 Egsmark

By, Dråby Sogn. Med hene gyft'-til andre hæftelser hen4ises til ejendom-
ens blad i tingbogen.

Genpartens r • .,11The,c1 bekræftes.

Bestillings-
fomular

DJensen & Kieldskov A/S, København
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formullr

Akt: Skab nr.
(udf,lde. el dommerkontoretl

"~
Z

'l

Rids i 1:1000
lJa!:;r'.nl'. lIX E[~SmdI'k By, Dråby Sogn, Mols Herred, Randers Arr;t.

Udf,..:nHgct i anledning af tinglysning af deklaration om bebyggelse,
benyttl'lse l!l.':l.

GreililIJi martA 1970.

9d~
Landincl'el:tvI'.
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