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~ Underskrevne Hasseris koumrone som ejer a~ ejendommene

matr. nr. 6 iu og 6 iv, G~. Hasseris, Hasser~s sognt deklarerer

og bestemmer herved som gældende ~or nv.værende og fremtidig(:

eje~.e af ejendommene.

på ejendommene må kw1 opfcre3 åben og J.av boligbebyggo:l.

s~ i overensstemmelse med nedennævnte best~mm~1s~r.

!_. 2~deA~_~e~ytte~~
1. på hv~r parcel må kun opf'øres een beboeJ.sesbygnj.ng med s~vanJ..:J_gi;

ti~ørende udhus og personvognsgarage. B&boe1sesbygninBen må
'højst indeho~de 1 ~ej1ighed. '

2. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplad~ øller ~ig-

nendet ska~ ~ægges og vedligeholde& som have.

3. på ejendommene må ilcke drives J"lande1, vo gnmandsv.-i.rks {\r.1b.ed ,

fabrik, værksted eller ind]."fJt'tes opJ.agsplads. De~' må enåvi\...ere
. ..

ikke drives nogen art a~ virksowled'f som ved str1j, røg, lugt,

støv, rystelser. parkering ell.er ved sit udsee11d~ eller på

anden måde efter kommunal.bestyrel.sens skøn c~. til. gene for d~

omboende.

4. Det ska1 være tilladt a~ drive sådan virkso~adf som almind~~ig-

vis udføres i beboelses~ejligheder e11er beboelseshuse, 11år ae"t

efter kolmUunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejc::ndo1t1!nens

karalt:'ter af' beboelsesejendom ~oråtldres, el~er lcvarterets p:--.):{';

af boligl~var'ter brydes. Skæmmend~ sl~il tn~ng er ~~<e ti~l,~~dt 4

B_._~1"~nin{.;ern e Buds træk.l~Q_&:~)L:.l~_:t-2rmnin~~

1. Udnyt~e18esgrad&n nlå iltke overstige (), 2. Till~gsaro~l lS;:leS

Jacob Skomagervej kan i~'e medrogneB.

2. Ingen bygning må opføres med moro ~n:j een e'tul':e l'f!. tJ.d.'.lytt~i:

... - -- - .I. ~
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3. Ingen bY~lingsde1 må have eJ1 større højde over niveauplanet

end 1,4 gange afstanden ti1 nærmeste naboskel, idet denne

af'stand dog mindst ska1 være 2,.5 m.

4. Over den i stk. 3 anførte højde ska1 det dog være ti11adt

"t . at udføre I

'a. gav1~rekanter, i hvi1ke der ikke er rolbragt vinduer.

-; b.. gav1trekanter; ,der er forsynet med. vindue, når af8tanden

,ti1 naboske1 er mindst 3,5 m.

o. tagf1ader, som ikke er forsynede med k~ste e~ler ovenlys

til opholds- eller arbejdsrum.

~. skorstene.

5. Garager,.. udhus e , skure og .lignende mindre bygninger kan op-

føres i nabo skel e11er nærmere naboske1 end 2,5 m, nAr nc.den- @
stående betingelser a - e er opfy~dt. Garager og udhuse Dl.V.

. . .

til beboe1sesbygninger kan sammenbygges med beboelsesbygninger.

a) bygningens grundf1ade må ikke overe tige 30 m2,
. b) der må på grunden kun opføres een sådan bygning nærmere

naboske1 end 2,5 m,
,

.. c) den mod. naboske1let vendende side af bygningen må iklte have

. '. større 1ængde end 8 m,

d) ingen del af bygningen~ ydervægge e1~er tag må inden for en

afstand af 2,5 m fra naboske~ være hævet mere end 2.4 JD

over terræn. Bygningsmyndigheden kan dog ti~~ade en s~ørre

højde end 2,4 m, når bygningen sammenbygges med beboe~ses-

bygning, og arkit~ktoniske grunde ta1er ~or den større hajdPj

e~ler når der fore~igger nabosamtykke. I selve ske~let m~~

højden dog a1drig overstige 2,4 m.

e) tagvand skal holdes inde på egen grund.
6. - Ingen bygning Juå opføres nærmere end 4,5 m fra ske1 mod vej.

på hver. grund ska1 der udføres en ho1deplads ror en pcrsonvogn.

Hvis garage opføres, kan ho1depladsen ligge mel1em garage og

vejarea1et. Hvor der indrettes -garage i en bygnings kælder. må

garagenedkørse1en ikke begynde nærmere vejarealet end 4,5 m,

og arealet me11em fortovet og byggo1inien må Lkkc have større

fa1d ind imod garagen end 1120.

7. Bygningernes udformning, materia1er og farver samt sener~

ændringor h&raf ska~ 8odkendes a~ Hasseris s~~eråd.

A~le frie sider på bygninger skal udføres som facademur.

Ti1 tagd~ung må i~te anvendes bølgeplader.



C. Forho1.d tiJ. :!!j.
.

. ~l de1 af det som offent1.ig vej ud1agte a~'eaJ. b~iver af HåGseris

,.kommune an~agt som ti~p1.antede eL1er græsklædte raba~ter.

" ',' c .. Vedligeho1deJ.sen og relu"loldelsen af disse bede på-

hrt1er ejerne af do parce1J.er, ud for hvi1.ke bedene er. an1.agt.

,idet f1.ugten af paroe1.skeJ.J.et udgør grænsen meJ.1eul de forskeJ.2ige

eJeres ved~igeho1de1sesområde,. Bedene skal stedse ho1des på en sådi

måde, at de er en pryd for omgive1serne, J.ige, som de stedse sk~

,-ho1des ti1plantede således, at den plan'temæssige.karsJt"ter efter

sognerådets skøn ikke ændres ved vedligeho1delse e~~er nyplant-

ning. :- i..' :'
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Såfremt Hasseris sogneråd fincler an1edning ti1 klage

over area1ernes vedl.igeho1de1se, er sognerådet berettiget til.,

hvis skrif't1.ig anmodning om. udbedring ikke. efterkommes, a't

~ade kommunen udføre arbejde't på vedkommende paroel.ejers r~g-

. ning. ; ,., . ...,; '-,-,-

2. E'tab1ering af hegn mod vej elJ.er sti skal. udføres med

1iguster (Ligustrum atrovirenø) p1antet i en afstand af 50 om

inden for skellinien. Hegn mod vej l~an und~ades mod de af kommu-
el1ernen ti1såede/bep~antede rabatter. ..

.:},.:- Ti1~ade1se ti~ etab1ering af udkørsel.. fra grundene kan ikke

for.ventes givet, for så vidt angår den øs:t-vestgåen4e vej.

!.' Ved udkørs1er gennem de beplantede bede må,d.en

'J pågæ1dende grundejer.. se~v, bekos'te den fornødne. be~ægning og

e'tab1ere den efter kommunens forskrifter.

4. Tø j tørrin.g må ikke .t'inde s'ted i :forhaverne.

~.Etab1ering af stik m.v..

Ved kommunens foranstaltning, men på købernes bekos~-
,

ning b1iver der ti1 grundene indti1 skeJ. mod vej før~ stik

t~1 kloak, vand og e1ektrio~~ett samt fjernvarme. De ti1

-. enhver tid værende ejere af de enke~te parce~~er er uberet'ti-

get tiL på anden måd.e end gennem disse s'tik og gennem~øringer

at ti~s~utte eksisterende hoved1edninger.

Vedligeho1delsen såvel af de- af parcelejerne se1v

. lagte stik som af ovennævnte ~f kommunen etablerede forbinde1-

ser påhviler de ti~ enhver tid vær.ende eje.re af parce11erne.
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1. Før noget byggeri påbegyndes, skal der. til godkendelse fore~~g~es

kommuna~bestyrelsen tegninger, der viser grunden og de tiJ.grænse'llde

grunde herunder eventuel bebygge1se på disse samt bygningernos

beliggenhed på grunden og deres atørre1sG, form og indretning: de

anvendte materia~er og farver, 1ige som den påtænkte anvendelse

af bygningerne og grUnden skal op1yses.

2. Udvide1.se ved om- e1.1er ti1.bygning el.1.er ibrugtagen til anden

anvende1se i strid med nærværende deklarationsbestemmelser må

Lkke finde sted. Udstykning el1er swmnen1.ægning må ikke ske uden

sognerådets udtrykke1ige samtykke. .

3. Bestemme~serne i denne deklaration gæ1der forud for bestemmelserne

i det til enhver tid for kommunen gæJ.dende bygningsregl.ement salUt.

.. bygningsvedtægt. . 1)'

4. Den ti1 enhver tid værende ejer af grunden skal ved bebyggeJ.so

være pJ.igtig at lade ejendommen til.s1.utte fjernvarme~orsyningen

på de af Hasseris varmeforsyning til enhver tid fastsat~a be-

, tinge.1ser.

5. Ejendommens vandforsyning.skal. til enhver tid aftages gennem

de~ af sælgeren i vejen nedlagte vand1.edning fra det se~skab,

som kommunen måtte bestemme og på dette se1.skabs vi1.kår.

6. Køberen forp1igter sig til inden 2 år fra skødets uds~edeJ.$e .

på grunden at opføre en beboe1sesejendom i overensstemme1.se med

foranstående regJ.er.

Såfrem~ 6runden ikke er bebygge~ som nævnt, e~l.er

hv.1.s den ønsk:e.s at1lændet, inden. den er bebygget, har køberen

;~pligt ti~ at tiJ.b~de den ti~ kommunen til. samme pris, som dE1n (Ir ",

erhvervet for uden renteti~læg, .1.det a~l.e omkostninger ved såd~~t

tilba~esalg ska1 være kommunen uvedkommende.

7. På:tal.e~et iføl.ge nærværende de~ara~ion har Hasseris sogneråd-

M~ig tvivl. om for~olkning af bestemme1.serne i nærværende

dek1aration afgøres binc:iende af' Hasseris sogneråd.
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væ1~ønctt~ dekJ.ar.":ttions al'df!linc E. ;\lill:il1deliee bestem!l1elser, pkt..

6, besteMmes det, nt

"K~1~f!r(t!1 forpligter si e; til inden :2 år fra sl<.øclets uds todelse

på grunden at oprøre- en beboelsesejendoJfI i overensstem!:!else med

foranstående regler.

Sfif'r:emt C;J.~t1nden ikke er bebygc;et som nævnt, eller hvj.s

den ønsl-;.e,q afh;.f}Ddet t j.ndcn den er bebJ.ef;~t, har kot)eren

pli {;t til at t:ilb~"de den t.i.l lt:omnJunen tiJ. Saml\1e pl"i s, som

den eJ~ er~vervf?!t i'or uden rentetillæg, id(:'t. !l1le omkostninger

ved sådan t ti1bngesalg skal "ære kOmm~.il'len uvedJc.omrnende."
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r 18 e;ruJ1desDerme 'besten1melse ophæve8 herved f'or al1e

vedkommende, nemlig:
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