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Sa.a~rhuabebo.I ••D pi hyer eBkelt parcel skal til.lutt •• -xliBte-. .~na TaDdYmrk·t og enhver parceleJer er forpligtet tIl at 1D4-
~ •• 0. &adel.haver 1 det ~t. Tandværk.
Rtabler1ng at alyebrwnde .k.l e~er alalndellg. regler godkende.
at kredslægen og aundhe4akomm1søionen 1 hvert enkelt t1ltælde.
70r al Tidt ansår parcellerne 2, 3 og 11 be.-rkeø, at aiyebrand
ikke .. etablere. tndantor den pA ridaet viste clrkelbu., der aD-

liTer ~.tandeJ1 100 • tra drlkkevandsbrendeD på Ilatr. Dr. l!! r.ng •.

6.
~~~ela.na ~1!=~r1n~.

Wed hensyn til bebyggelsens placering henviaes til landsb7sseloyena
beate.melaer, idet særskilt bemærkes, at aratand !ra beb7sgelse til
akel aod nabogrund eller vej skal være mindst 5 a.
70r så vidt angår huse, der tillades opf~rt med atrltag eller lige
så brsndtarllgt materiale, skal de ror en sådan bebyggela • .ærligt
gældende bestemmelser iagttages.

7.
~~5I!1!!!..-E!!! ·

De1i beb7ggede areal aå højst udgøre 1/10 at grundens Aettoareal.

8.

Ingen bygnins ml opføres med ~e~ ~nd 3 a. bygningshøjd., hvorYed
foratås høJden tra terræn til dsD..linie, hvor rderneg og tqtlade
udoB.
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!l'lEutvarende deklar&.t1"6n 1'il"~Tæreat ting17ae .serYitutat1ttende ~".'.~. :.~
a "aatr. nr. 6= LaDgQJ 1 ~ttl.,;)berup sogn.

Ked hensyn til servitutter og andre byrder. henviaea til eJeAdo".n.
blad i tingbogen. ,;
•• d hensyn til pantegæld tillæggea deklarationen prioritet rora4 tor
al pant.gæld.
Pltaleretten t1lko~er kommuna1be8t~lBen i
..taråd samt den til enhvor tid ~renje ejer
Stubb.rup sogn.

,f De.uden tillægges frodn~g9nd.'Vnet for Oda.nse w:ltsrå.dskre<a p'ta1eret
~tor så vidt angår besto~elserne 1 punkt 12.

Påtaleretten tor den til enhver tid ~~ende ejer ar =atr. nr. ti!
Langa ophører, nAr alle parceller fra udstykningen er solgt og be-
byggot.
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kr.	 øreStempel: Akt: Skab	 nr. Yikt
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }
bopæl:

Kreditors

Mtr. nr., ejerlav, sogn:62- Langø,
(i København kvarter) Stubberup

eller (i de sønderjydske lands-	 sogn .
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn. DEXLARATION.

Gade og hus nr.:	 Anmelder: B. 3. JENS'
sagfører

ICerteminele

Undertegnede gårdejer Knud Nielsen, Langø, , deklarerer herved for
mig og efterfølgende ejere af ejendommen matr. nr, 4 Langø, Stub-
berup sogn, at der påægges det på vedhæftede rids viste område, der
agtes udstykket som sommerhusgrunde, følgende bestemmelser;

Vej udlægges i området som vist på ridset og med den angivne bred-
de. Vejen henligger til færdsel af enhver art, gående som kørende,
for almenheden.
Parkering er kun tilladt for lodsejerne og disses gæster.
Låger må ikke kunne åbnes ud mod vejen.

vejen er det tilladt at nedlægge ledninger af enhver art til frem-
førelse af el, vand, telefon, vandafledning, varme og lign. Mod
sædvny1115 skadesls retablering.
Omkostnihgerne ved anlæg og vedligeholdelse af den nævnte vej på-
hviler ejerne af parcellerne 2 -11 med. lige stor anpart, dog Så-
ledes, at bidragspligt først kan pålægges ejerne af parcelle 1>ne9,
når udstykning Og salg har fundet sted.
Det bemærkes udtrykkeligt, at omkostningerne ved anlæg og vedligehol-

delse af nævnte vej er mig - gårdejer Knud Nielsen- uvedkomnde.
Såfremt mindelig ordning ikke kan opnås, afgøres spørgsmålet' efter
reglerne i lov af 14/4. 1865 om istandsættelse og vedligeholdelsp af
private veje.

2.
132weliger.

Der pålægges ikke byggeliniebestemmelser i sommerhusområdet, idet

dog bemærkes, at bebyggelse skal holdes i Qn afstand af mindst 5
Di fra alle skel, også vejskel.
Derppålægges parcel =e. og 2 af 4 oversigtsservitut på 10 x 15
m og parcel nr. 8 oversigtsservitut på 10 x 10 m, således som vist
på ridset. På de arealer, der er belagt med oversigtsservitut, må

der ingensinde - hverken varigt eller midlertidigt - findes bevoks-
ning, bebyggelse, hegn eller anden hindring for den frie overs-igtt-

Jensen & Kjeldskov A/S, København

Bestillings-
formular

D



•

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.:	 Anmelder:

i en, større højde end 1,00 m over et plan, bestemt af de tilgrænsen-
de vejes midtlinier.

3,
Benzttelse oz udnzttelse.

1, På parcellerne 2 - 11 må kun opføres eller indrettes bygninger
til sommerbeboelse, d.v.s., beboelse (natophold) i tidsrummet 1.
april - 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortva-
rig ferie, week-end og lign.

2; På„-b.Ver grund„Må ,kun. opføres eller indrettes en enkelt beboelse
med de til en sådan, bebyggelse sædVlig tilhørende udhuse og
garager.

3. Bygningsmyndigheden kan tillade, at der på enkelte grund ind-
rettes udsalgssteder til opfyldelse af beboernes daglige fornø-
denheder med tilhøreride beboelse.
D).).g udkræves hertil, kommunalbestyrelsens samtykke.

4. Parcellerne må ikke anvendes til oplagring, og der må ikke på
disse indrettes-nogen virksomhed, der forårsager' rig, støj, ilde
lugt, eller på anden. måde efter bygningsmyndighedens skøn er til
ulempe for de omkringboende*
På parcellen må ikke holdes husdyr, bortset fra selskabsdyr i
sædvanligt omfang.

5, på parcellerne må ikke opstilles gamle busser, sporvogne, arbejds-
vogne og lign., dog er kortvarig anbringelse af indregistrerede
campingvogne tilladt.

6. 'på hver parcel skal indrettes parkeringsplads til mindst 2 biler.

Stempel:
	

kr.	 øre
	

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }bopæl:
Kreditors

4.

Grundstørrelse

Udstykning foretages i overensstemmelse med vedhæftede rids, Mindre
afvigelser kan tillades med bygningsmyndighedens godkendelse. løv-
rigt skal udstykning eller udleje af dele af parcellen ikke være til-
ladt.

4

formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København



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.:

Stempel:
	

kr.	 øre
	

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers

Kreditors } bopæl:

5.	 Anmelder:

Vandforsznings- og afløbsforhold..

Sommerhusbeboelsen på hver enkelt parcel skal tilsluttes "'Klinte-
gårdens vandværk", og enhver parcelejer er forpligtet til at ind-
træde som andelshaver i det nævnte vandværk.
Etablering af sivebrønde skal efter almindelige regler godkendes
af kredslægen og sundhedskommissionen i hvert enkelt tilfælde.
For så vidt angår parcellerne 2, 3 og 11 bemærkes, at sivebrønd
ikke må etableres indenfor den på ridset viste cirkelbue, der an-
giver altstanden 100 m fra drikkevandsbrønden på matr. nr. 1 W, Langø.

6.
Bebuselsens 21acering.

Med hensyn til bebyggelsens placering henvises til landsbyggelovens
bestemmelser, idet særskilt bemærkes, at afstand fra bebyggelse til
skel mod nabogrund eller vej skal være mindst 5 m.
For så vidt angår-huse, der tillades opført med stråtag eller lige
så brandfarligt materiale, skal de for en sådan bebyggelse særligt
gældende bestemmelser iagttages.

7.
Bebugelsesareal.

Det bebyggede areal må højst udgøre 1/10 af grundens nettoareal.

8.

Bebyggelsens udformning.

Ingen bygning må opføres med mere end 3 m. bygningshøjde, hvorved
forstås højden fra terræn til den„linie, hvor ydervæg og tagflade
mødes.

A

Bestillings-

formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København



Stempel:	 kr.	 øre Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }
bopæl:

Kreditors

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.:	 Anmelder:

Den totale bygningshøjde fra terræn til tagryg må ikke overstige

6 Ø. Waghældningen må ikke overstige 45°.
Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde i farver
dannet af jordfarverne (okker, terra, de sienna, umbra, engelsk
rødt, italiensk.rødt„ dodenkop) eller hvid, sart eller ved de,

nævnte farvers blanding.

Z.1 døre, vindueskarme, skodder og lign. mindre bygningsdele er
også andre farver tilladt,

•
•

•

'9.
Almindelise DesemmeIs.9-x:

Før noget byggeri påbegyndes, skal det til godkendelse af ddts over.
ensstemmelse med bestemmelserne i landsbyggeloven og nærværende dek-
laration forelægges bygningsmyndigheden tegninger, der viser grunden
og dens omgivelser ', samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres

størrelse,form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af

bygningerne og grunden skal oplyses.

10.
Strandfredninulinie:

Der er på matr. nr. 6 .8-: Lange under 23. november 1940 lyst dokument om
strandfredningslinie ± henhold til lov nr. 140 af 7. maj 1937 § 25
stk: 1: Denne servitutbestemmelse vedrører alene parcellerne nre.7-11

11,
Fælles opholdsareal4

Fælles opholdsareal udlægges som vist på vedhæftede rids. Arealet

er tilgængeligt for almenhedens

12.

Heu.:

Det på vedhæftede rids viste stendige langs områdets østgrænse må
ikke fjernes, men skal stedse bibeholdes tillfege med den på diget
værende bevoksning.
Der henvises løvrigt til hegnslovens almindelige bestemmelser,

Bestillings-
formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København



Stempel:	 kr.	 øre
	

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }

Kreditors
bopæl:

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.:

13.

Tinslzsnins os tåtale.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse servitutstiftende på

matr. nr. 62 Langø, Stubberup sogn.

Med hensyn til servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Med hensyn til pantegæld tillægges deklarationen prioritet forud for

al pantegæld.

Påtaleretten tilkommer kommunalbestyrelsen i Kerteminde og Odense

amtsråd samt den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 62 Langø,
Stubberup sogn.

Desuden tillægges fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds påtaleret

for så vidt angår bestemmelserne i punkt 12.
Påtaleretten for den til enhver tid værende ejer af matr. nr . 6.?:

Langø ophører, når alle parceller fra udstykningen er solgt og be-

bygget.

Langø, den 16-4 1'267

•

Knud Søren Nielsen

J.nr. 0 2o1 P 57-66

Foranstående tiltrædes herved på amtsrådets vegne.

Amtsbygningsrådet for Odense amtsrådskreds, den 13.april 1967

P.A.V.

Axel Beider
amtsarkitekt.

Bestillings-

formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Indført i dagbogen for retten Sertectiniå

25den	 1---41	 rn..7
Lyst. tin bog: B id.; rff	 6,4 :AktskelP , pr. )4,

. Bfri;er Nietses‘

Genpartens rigtighed bekræftes

Dommeren i Kerteminde m. v., den
6 /,‘4-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07964.00

Dispensationer i perioden: 09-06-1997



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 9. juni 1997
Fes. 8/97

REG.Ni l ilo'l.oo.
Jonna Hansen
Klintgård
Langøvej 521
5390 Martofte

e- Ved skrivelse af 27. december 1996 har De ansøgt om tilladelse til en nærmere foretagen
beskæring af et fredet hegn langs Langøvej ud for udstykningen omkring Hvidkløveren -
tidligere matr. nr. 6-a Langø, Stubberup. Ejendommen er omfattet af en deklaration,
hvor fremgår af punkt 12, at stendiget er fredet og ikke må fjernes, men stedse bibehol-
des tillige med den på diget værende bevoksning.

Påtaleretten vedrørende dette punkt er i punkt 13 i deklarationen tillagt fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet tilkendegav amtet og kommunen, at de ikke havde indvendinger mod den
foretagne beskæring, men fra amtets side blev der rejst ønske om, at der også foretages
en højdemæssig beskæring. Ejeren oplyste, at man ikke var interesseret i af beskære heg-
net i højden, idet det kunne give problemer i relation til naboerne. Man var alene inter-
esseret i at klippe hegnet tilbage til stendiget, så den frie færdelsmæssige passage blev

bibeholdt.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at foretage den ansøgte beskæring af heg-

net tilbage til diget.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
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Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

( ~/
S Raunholt r
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