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Anmelder:

Matr.nr. 20 b Søren Windinge
landinspektor
Mejlgadc") 39
8000 Århus C

Tunø by og sogn.

STE lviP E Ll\tlÆ RKE

D E K L A R A T ION.

Undertegnede gårdejer Hjalmar Olesen pålægger herved i an-·

ledning af ansøgning om udstykning af en parcel af matT.nr. 20 b,

Tunø by og sogn, der ønskes bebygget med et parc81hus, min nævnte

ejendom, herunder den ansøgte parcel, følgende forpligtelser:

l) den pd den ansøgte parcel projekterede bebyegelse skal placeros

således, at husets længderetning er parallel med den offentlige

vej nordvest for parcellen,

2) der må ikke udstykkes flere byggegrunde fra matr.nr. 20 b, og

der må ikke opføres yderligere bebyggelse på ejendoffimen,bort-

set fra et eventuelt mindre udhus på den nye parcel, forudsat

at Fre0pingsn~vnet kan godkende dets udformning,

3) ingen del af det projekterede hus må placeres fjernere end 20 m

fra nærmeste kant af den o~fentlige vej,

4) omkring bygningen på parcel 2 skal, såfremt Fredningsnævnet for-

langer det, etableres og vedligeholdes en slørende beplantning

samt hegnsplantning,

5) over matr.nr. 20 b hjemles der offentligheden adgang ad en 2 ID

bred sti langs kyst skrænten med stiforbindelse til den offent-

lige vej Jangs matr.nr. 20 b.

Foranstående begæres tinglyst på matr.nr. 20 b, ~une. by og sogn

""e~__l og den omhandlede parcel med prioritet forud for al pant€'gæld. Hed hGYl-

-xc O(

syn til servitutter hellvises til ejendOITlIlJenSblad i tingbogen.
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!påtaleberettiget ifølge deklarationen er Fredningsnævnet for

Århus aLts sydlige fredningskreds.

I Ejeren erklærer siG samtidig bekendt med det i naturfrednings-

lovens § 46 indeholdte forbud mod beplantning, hegning, bebyggelse og

hensti ling af campingvogne m.v. søvært8 strandb~skyttelseslinien.

Tunø, den L ~'i-., _
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Deklarationen godkendes i henhold tillovbekendtgørelse nr. 361

af 17. juli 1972 - byggelovens § 4 stk. 2.

Odder byråd, den 17. juli 1974.
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J(,~ 1~rJ,L~
Johs. Pedersen
viceborgmester

j - ...


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



