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Matr. nr. 6~, G1. Hasseris. Anme1der:

Ilasseris kommune~ r

04085

~

t

. Underskrevne Hasseris komnJune som ejer at: eJendommen m~tr. nr.

6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

som.gældende t:or nuværende og t:remtidige ejere af: ejendommen!.:
. .

Bå den på vedhæftede rids med rød, t:arve angivne de~ a%~ ej~n-

dommen matr. nr. ~',!:.!.., Gl.. Hasseris, ~asseris sogn, må ~ opføres

åben og lav bo~igbebyggelse i overensstemmelse med nådennævnte be-

stemmelser. '
~

t-
1

o A. Grundenes benvtte1se.

1. på hver parce1 må kun,opføres een beboe1sesbygning med sædv~igt--

, ti1hørende udhus og personvogusgarage.oBeboe1sesbygningen må højst

indeho1de 1 1ej1ighed. , o

2. Ubebyggede area1er, som ikke benyttes som gårdsp1ad~ e11er 1ignende

s~~ ~æggesog ved1igeholdes som have. .

3. på ejendommene "må ikke drives hande1,'vognmandsvirksomhed. fabrik,

værksted e11er indrettes op1agsplad,s. per må endvidere ikke drives

nogen art af virksomhed, som ved støj, røg, 1ugt, støv, rystelser,( .

parIcering e1ler ve~ sit udseende e11er på anden m~.de efter kommuna1-

.

bestyrelsens s,køn er til ge~e for d~ omb.oendeo.

4. Det ska1 være ti11adt at drive sådan virksomhed, som a1minde1igvis
, .

- udføres i beboe1ses1ej1igheder eller beboelseshuse, nå1.~ det efter
, .

kommunalb.estyrelsens s~n kan slce, uden at ejendomm~n~ karakte~

. af beboelsesejendom forandres, e11er l~varterets præg af bo1ig-

kvarter, brydes. Skæmmende ski1 tning er i~e ti11adt o

. ~. BYlr.nin~ernes udstrælc.ninll:. o~ udformning_o

1. Det bebyggede areal må højst udgøre 1/5 af grundens area1 og ud-

nyttelsesgraden må ikl~e overs.'ttge o"~

Dek1aration vedrørende bebygge1se

m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~.
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2. Ingen .bygning må opføres med mere end een-etage og udnyttet~

tagetage. ,

). Ingen bygningsde1 må have større højde over niveaup1anet end:
, .. a. 0,8 gange afstanden ti1 nærm~e naboske1,

. b'. 0,4 gange afstanden ti1 modstående bebygge1se på samme grund.

4."' Over den i stk.' ) anførte højde skaJ. det dog være ti11adt at
udføre. .

a.: gav1trekanter, i hvi1ke der ikke er anBragt vinduer, .

b. gav1trekanter, der er forsynet med vindue-,- når afstanden ti1

naboske1 er mindst 4 m,
. c. tagf1ader, som ikke er forsynede med kviste e11er ove~ys

ti1 oph01ds- e11er arbejdsrum, (~. ~

d~ skorstene. .

5. Endvidere k~ garager og mindre udhuse til1ades opført uanset der1t
i stk. ) angivne afstande, når deres l.ængd.e mod.naboske1 e1ler ud

for bebyggelse på egen grUnd ikke overstiger 8 m, deres højae

ikke overstiger' 2,4"m og det bebyggede{ areal ikke overstiger 25 m2.

Tagrender og udhæng ska1 dog a1tid holdes he1t over egen grund.

6. Ingen bygning må opføres nærmere. end 4,5 m fra ske1 m~ ve j. .

på hver grund skal der'udføres en ho1deplads for en pe~sonvogn.

Hvis garage opføres, kan ho1dep1adsen iigge mellem gar~e og
..

vejareaJ.. Hvor der indrettes garage med gu1~ under ni~~up1an. må

garagenedkørsten ikke" begynde nærmere vejarea1et end 4.5 m, og

area1et me11em fortovetc og bygge1inien må ikke have s~ørre fa~d
ind mod garagen end 1: 20. --

7. Bygnihgernes ud~ormning., ma~eria1er og farver samt senere ændri~cr
heraf skal godkendes af Hasseris sogneråd. .

#

.. C. AJ.minde1i~e.bes~emmelser.

1.. Før noget "byggeri påbegyndes, skal der ti1 godkende1se forelægges

kommunaJ.b'estyre1sen tegninger, der viser grunden og de ti1græn-

, sende grunde herunder eventue1 bebygge1se på disse. Endvidere sItal
.- vises bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse,

form og 'indretning, de anvendte materia1er og farver, 1ige som

den påtæru~te anvendels.e af bygningerne og grunden ska1 oplyses.
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2.' Udvidelse ved om-eller tilbygning e1.ler ibrugtagen til anven-

de~se i str~d -med nærværende dek~arations'bestemme~ser må iltle finde
, . - . . ~ -,

sted. Udstykning e~ler samme~ægning må ikke ske uden sognerå-
- . , -", -

.

dets udtrykke~ige samtyldte.; . . - ":' t.
3.' Bestemme~serne i denne dekl.aration gæ~der forud for bestemme~serne

. c .

i det ti~ enhver tid for kommunen gæ~dende bygningsreg~ement samt
. . -.

bygningsvedtægt.. .

4.~ Den ti~ enhver tid værende ejer af grunden ska~ ved bebygge~se
. ,. c. .' I"' . "

være pligtig at ~ade ejendommen ti~slutte fjernvarmeforsyning på
" . c ( . - "

de af Hasseris varmeforsyning til enhver tid fastsatte betinge~ser.( .

5. Ejendommens vandforsyning sl~a~ ti~ enhver tid aftag'es fra det
, ."

t .

se~skab, som kommW"len måtte bestemme og på dette selskabs vi~]{år.
..) , . .

6.'Køberen forpligter sig tii" inden 2 år f"ra skødets udstedelse på

-grunden at opf"øre en beboe~sesejendom i overensstemmelse' med
~oranstående regler. . .

. ," " ,

.' Såfremt g~unden ikke er bebygget som nævnt, ei~er hvis

den ønske~ afhæ':t1det " inden den er bebygget, har køberen p~igt til
- . . - , .

at ti~byd~ den til koiDDIunen: ti~s'amme prl"e, ~om den er erhvervet
. r..~ ~;._., ...: ::,.-.~-- .J."~ ~ --. -.:: for uden rentetil~æg. idet al~e omkostninger ved sådant ti~bage-

. . : -

sa~g ska~ være kommunen uvedkommend~.

7.' Påta~eret ifø~ge nærværende dek~aration har Hasseris sogneråd.

Mu~ig tviv~ om forto~kning af bestemmelse~~ne i næ~~værende dekl.a-
,ration afgøres bindende af Ha'Sseris sognerå'd.' -.

, t .
, . - Hasseris kommune,

. ;' ,

Kasse- og regnskabsudv~ge~, den 2'/~ 1962.
.
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Aade A~~ ds en. Er11~~orm.
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Indført f dagboge-n for

Aalborg rets 3. afd.

d~n 25. APR. 1962
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værende "deklaration vedrørende bebyggelse m.v. på .5 grunde./I
" . '1./

'ved Skol.evej - nu matrikuleret som matr. nr. 6 ~, 6 !!!.,

6'~~ 6 fa: 6 12: Gl. Hasseris, Hasseris sogn - er ~estemt i

afsn~t C - ~indelige bestemmelse~ - stk. 6 følgendel

"Køberen forpligter sig til inden 2 år-fra skødets udstedelse
. ,

på grunden at ppføre en beboelsesejendom i overensstemmelse

med foranstående regler. .

.. Såfremt ~unden ikke er bebygget s.om. nævnt, eiler hvis

d~n ønskes afhæn~ett inden den er bebygget, 'Aar køberen pligt

til at tilbyde den til kommunen til samme pris. som den er
. luden rentetillæg.

erhvervet fo.f. idet a1le omkostninger ved sådant tilbagesaXg

skal være kommunen uvedkommende." ! ( . I

- '-. -. - . .

D~nne'beste~else ophæves. herved for samt~ige matr. nr

ene.

På ,Hasseris sogneråds vegne og~ etter
dettes særlige bemyndigelse. .I, 9;
Xasae- II repskabsudvalget t den Ør~ - '.3

. . . , .-. {

~~~:/~. //~;/c;rC~t..-'

A;le A. Madse.n.

.."',
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indførf i dagbogen for

Aa!borg re~ '3. afd.
-

3 O. NOV. 19 63den
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