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Matr .t 55d srempet kr
sican<lerborg Hark j order

Al't iv qrc I
{udlyrOes al Oommerkonloret}

Kobers/Kredrtors bopæl

Anmelder: LandinsPektør
Preben Pedersen
Adelgade Bg
8660 Skandenbor

I

25,OC

7l.t

og hus nr

150KIB2_0172g3

Undertegnede ejere af ejendommene matr. nre. 15æ,2Ic og 55d Skander-
bong Mankjorder meddel-er herved til,ladelse ti1, at der på nEvnte matr
nne. gældende for nuværende og fremtidige ejere og brugere servitut-
stiftende tinglyses følgende bestemmelser:

1. Området ir0v I 2-0 1 g57ii

I.01 Området, som deklanationen skal omfatte, fremgår af vedhæf-
tede kor"tbilag, udfærdiget af landinspektlr Preben Pedersen
i august l-g82r og omfatter matr. nr. 15æ samt deld af matn.
nre. 5 5d og 2Ic Skanderborg }larkj onder. .

Områdets anvendel-så L;e.iii. iSi,l+.i.] {i! i'is
til fritidshaver/kolonihaver og der-

2.02 Haverne må kun udlejes tiI personer, der. er medl-emmer af ko-
lonihavefoneningen for området.

2.03 Haverne må ikke g{res ti] genstand fon fremleje.

2.0+ Opdeling i haver, veje og udlæg ti1 arealer ti1 afskærmende
beplantning fremgår af vedhæftede kortbilag.

Vej forhold

3.01 Der- udlægges en privat fæ11esvej over ejendommene matr. nre.
15æ og 55d skanderborg Markjorder, som vist på kortbi-1aget,
til- fri og uhindret færdsel for nuværencie og fremtidige-eje-
ne af ovennævnte ejendomme og ejendommen matr. nr.-zl.c skan-
derbong Plarkjonder samt parceller udstykket fra disse ejendc
me.

3.02 Anlægs- og vedligehol_delsesudgifte::ne
berettigede.

4. Bebyggelsens omfang og placering

4.01- På hver haveparcel må kun opflres en

fordel-es mellem de vej

4.02 Ingen bygningsdel- må være hØjere end

bygning på maks. 30m2.
[,]

3,00 m over terræn.

4.03 Bygningen må ikke placeres nærmere ske] end 2,50 m og ikke
nærmere skel, mod vej end l0 m.
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2.01 Arealet må kr,in anvendes
til hflr.ende fæl lesanlæg.
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{.dg u" uver den tilladte beb
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5.01 Ydervægge skal o*" ., træ i ensartet materiale, så-Iecies at de fremtræder i en ordentlig stand.
5' 02 Blanke og ref lekter^ende tagmaterialer nrå ikke anvendes.
5'03 udvendige -bygnirrgssider må kun fremtnæde i farver, derer godkendt af haveforeningen.

6. Tekniske anl_æg m. v.

6'01 Vandforsyning sl:er fra Skanderborg kommunale vandforsy-nE-g.

6'02 Affald'- Det er haveforeningens ansvar, at affafd opbeva-res og bortskaffes efter gåtaende ".gi".. Dette g-ia.r-såver- haveaffar-d som aagrånoration 
"[ ratnin m.m.

6'03 Klosetter. Der kan indrettes tlrkloset tir hver havepar-ce1 ogle11er en fæffes toiletbygning for nere området.Vandkl-osetter vir kun kunne etåurerås med atlØb tiI ned-' 'g?avet samretank. Etablening af samr_etank skar- ske i o_verensstemmerse med Milj@ministeriets bekendtglrelse nr.]-73 af 29. marts f974, hvir-ket bl. a. meiif/rei, åt miri/-styrer-sens tir-r-aderse skar indhentes f orincen.
Evt' tØrklosetter skal etabl-eres og drives i overensstem-' melse med bestemmelserne i Reglemeit om miljlbeskyttelse,herunder placeres og indrettei, så de ikk; giver generfor de omboende.

6.04 rrdqteder.Der må ikke indrettes ildsteder m.v., der skar_EflEfuttes skonstene.

7. Hegn og indgange

7'01 Hegn omkning haverne skal være ligusterhæk og skal holdesklippede i en hØjde af I,B0 ;.
7'02 Den må kun etablenes en indgang tir- hver have.

g beplantningsbæl_ten skal_ eta-omfang, som vist på vedhæftede
an skal_ forelægges Skanderbong
amt Ånhus amtsråd vedn/rendebeplantning langs motorvejen. -i

Beplantni^F:! rangs motorvejen skal være udf/nt indenJ- januar I9B3

B.02 An1æg og vedligehol_Celse af dehvit-er ejeren åf de pågæ1dendå
i 8.01 nævnte anIæg på-
områder.
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9. Ordensbestemn,elser

9.01 Arealet og de derpå værende huse skat stedse holdes i or-
dentli5; o[:, spnrrrrclig sLan.J.

9.02 Affalci nrå kun praceres på dertil gotlkendte steder,.

9.03 Jagt må ikke drives på arealet.

9.0r+ Der må ikke på areal-et anlægges vandbassinen uden kommunens
godkendelse.

9.05 Parkering skal ske på de anlagte parkeringspladser:.

10. Hæftelser
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Fcranstående servi-tutbestemmelser begæres tinglyst fonud for
pantegæId på matr. nre. 15æ, ZLc og 55d SkanCerborg Markjorden.
I"led hensyn ti1 servitutter og andre byFder henvises ti1 ejen-
dommenes bl-ade i tingbogen.

l-1. Påtaleret

Påtaleberettigede vedr'/rende nærværende deklaration er Århus
amtsnåd og Skanderborg byråd.

Skanoerborg, den
12/10-1982 Jordbrugsdirektoratot

Sankt Annæ Plads 19

Som ejer af

Som eler af

Som ejer af

matr. nr. l-5æ:

matr. nre. Zlc, 55d:

matr. nre. 2)-c, 55d if1g.

Under hen'risn:r. ll! lc,'r nr'. 257 s.? 26. iuni 1975,

Lc'l or,t li.1,i:t-, :::',a -i:::,::':-i::-:1.;, f. 3:, fnaCcjeies
lr c rr.,eci s:'i ti..i i : ; :i; ., 1. :.-- i :: :'c:5il-: 3 ;i.-. : .Jelll:,'aii o n

p :. ! :-- :1 5,- = c, i : . --.:'i :. i.: :i.-., C i :: d c i i: {l.t:).
-, i1.,." - ':'..:,.1::--:, r : i:.iL,piiin i iclDil":Cslse rned
n;: .-.-:. J..-.- l-r.:',.,;lu:;:rl=gt er ikl:e pi.:l:ra:',rol.

betinget sklde, *.9::F.:y. ksrmme

I
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lndført I dagbogen for relten I
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Skanoerborg, den ii i7Q

deklaration tiltrædes som ejer af matr.nr.tingbogen:
Foranstående

:;'jl .2f Cr,i fØI6e
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lndført i dagbogen for retten r
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^ 8660 Skandenborg
983 fra Arhus Amtskonrrune,
byråd henved, at bestem_

3r30 m over terrryr.r
1 tidligene.

tit byråd, den 27/l lg8r+,
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Skanderborg byråd
Adelgade 44

8660 Skanderborg

OERES EETEGNELSE

VEDiøRENOE

DERES SKBIVETSE AF

r skrivelse af 24 ' februar 1983 har amtsrådet meddert Havefore-ningen "venezuela", v/Marius ped.ersen, Eskebækparken 2L, skander_borgT, at man vir- foranr-edige, at den tj_nglyste dekraration forkoronihaveområdet' matr' nr- 64 bæ, skanderborg markjorder, briverændret' såredes at kol-onihavehusene indenfor området kan opfØresmed hØjder på indtil 3,3o rn mod som nu, indtil 3,oo m.
Amtsrådet har samme dato meddelt byrådet, at man finder, at dentinglyste deklaration for kotonihaveområdet på matr. nre. 15 æ,2l c og 55 d, Skanderborg Markjorder, bØr ændres ara.""r"";".=
Nævnte deklaration er foranlediget tingryst af byrådet med br.a.amtsrådet som i:åtaleberettiget.

'/ ' under henvisning hertj-J- tilbagesendes den tingryste deklarationhoslagt' idet man samtidig skar henvise tir amtsrådets tirtræder-seaf deklarationens ændrj,ng, jfr. ovenfor.
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Matr. nr. iliæ

Skande::horq l4arkJ crder Ailnelder;
LandinsPekuø r f irmaet'
Rådhusgade i8
8300 Odder
T1f.nr. 85 56 06 05
J^nr. 50C61-5

pkL. 4, Bei:yggelsens omfang og piacerinE, ændres

Påtegning På

d.eklaraLion lyst den i5 . L0 -L982 på

Dekla-ra.t icli,ens

såieces:
i.iiil.rli.i.i,lAi iri'r:'ri ,.':'; l-l!' ilrtirtr,,i.i1,.:.:i::; .l [1 ,, l::l:i":i'

4.01 Få hver haveparcel må kun opføres en byg::I-ng på- maks' 40m2 '

Enclr,: Ce:ce nå der bygrges en overCækket [errasse på ma-ks ' 15m2

Der r:. å på f æIlesarealet opf øres en toiletbYEning på 5m2 .

4.04 Ui ,c.;ei: Cen til-iadte hebyggelse på 40m2 må der opfø::es et

c::ivh:us pa ind.Lil i0m2 og ikke over 2,4C m i n'ø]Ce:"

Direktoratet. f.cr FåCeva::eErhverv
Niel s-Henrik HyIIested

/

juni 2007, Lov
san tykke
er oålægoes

Tilvejebrlngelse af lokalplan i forbindelse meci nær-
værende se rvit utbestem melse r e r ikl,.e påk rævel.

Skanderborg Kommune, den 
*l- tT" aO0K

['.k.v.

mab,r . nr. 15a, 2 Lc

Dato for: Skander Kommune

Som ejer :r.i mat::.nr. l-5æ Skanderborg Markjorder

1

Dato


