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Underskrevne Hasseris kommune som ejer af ej&ndommene

matT. nr. 6~, G1. Hasseris, Ha~seris sogn, deklarerer og best~m-

" nlsr herved som gældende for nuværende og f'remt.;i.dige ejere a:f' ejen-
.r: ~ , .
~'dommene: .

c" ,'-
På de på vedhæftede rids med rød farve fremhævede area.:t Ol'

af' ejendommene matr. nr. 6.!;2.. Gl. Hasseris, Hasseris sogn, ~~-
, .

kun øpfør$s åben og J,;av bo1i.gbeb}~gge1se .i overenss"temm&-J.se. med n~den

Dævnte bestemmelser. .
,

.

~! Grundens beny~t~.!.

J.~

1. På hver parce1 må kun opføres een bGboelsesbygning med- sædv~t~ig.t

'tilhørende udhus og personvognsgarageo Beboe1.sesb):-e;ni.n~~n må.

hojs't i.ndeho1de 1 lejl.ighed. ..' .:.

2. Ubebyggede areal.er, som ikke benyttes 8om gårdsp~ads el~er

. 1ignende. ska1 an1ægges og vedligeholdes som have.
,"i... på ejendommene må ikke drives handel. vognmandsvirlt:@omhed, f'a1>~3J~t

værksted e11.er indrettes oplagGplads. Der må. e!ldviderc il...!ce dr.i.ves'

. nogen a~t af vi~ksomhed, som ved støj, røgt 1ugt, 'atev~ ryg te~-

. ser. parkering ell?,r ved sit udseende e.t1.er på 8,11den Jnåde eI:ter

koD1JD,-\na1.bestyre1.sens skøn er til gene f'or de ombnellde6
40 Døt ska1 være ti~~' at driv,e sådan virksolhhcd, som _a1.minåclii~-

vis udføres ~ beboe1.seslej1igheder e11er beboe1sesbuse, når

det ef'ter kouununalbestyrelsens skøn kan s)~e. uden at ejeI!.do!U:nel.;'$

It,arak.ter af' beboelses~jendom f'o1."a11dres t el1e:r.' kvarter$ts J',ræp;-
. af boli.gkvartel." br)~des o Skæmmende skil tnine; er ilcic.e tillad1: Co



. ,
D. B eJ."nes udstj,.'æknin udfornu1in . ~

1. UdnytteJ.sesgraden må iJtke overstige 0,2. T.i..tJ.ægsareal 1811gB
~---=

'Jacob Skomagervej kan i~~e uledro~les.
2. Ingen bygning må opføres med mere end øen etage og t.ldnyttet

, '

tagetage. .
3. Ingen bygningsdel må have en større l~øjde over niveauplanet end.

1.4 gange afstanden "t-iJ. nærme8'te naboskel,idet denne afstand dog
. min~st skal være 2.5 m. .

4. Over den i stk.' 3 atlførte højde skal det dog være tiJ.J.adt at
. .

udføre: , ..

ao gavJ.trekanter. i hvilke der ikke cr anbragt viDduer.
b. gavJ.trekanter, der er fOJ."synet med vindue. når afstanden til

~ . .

naboskel er mindst 3.5 m, .
c. tagfJ.ader. 'so'm ikke er f'orsynede med kviste elJ.er ovenJ.ys. ti] rJ..

ophoJ.ds- elJ.er arbejdsrum,

d. skors"tene.. ., . .
5 o Garager, u~luse. skure og lignende mindre bygn.i.nger kan opt'øres

.i. naboskel eller nærmere naboskol end 2t5 nl, når nedenstående
. .

betingelser a - e er opf'yldtco Garager og udhuse JU.V. tiJ. ~eboelses-

bygninger kan sammenbygges med beboolsesbygninger. .
. 2a) bygningens grund~lade må i~~e overstige 30 m ./

b) de~ må på grunden ~un op~øres een sådan bygnin~ nærmere nab'o-

skel end 2,5 m./ . .
den. mod naboskeJ.J.et ven'dende $ide a:f b.ygningen må iklce h~v;e
større ,længde end 8 m,/ '

- d) ingen del a~ bygningcns )'dcrvægge eller "tag må inden ~or en

a~stand a~ 2.5 m ~r~ naboskel være hævet mere end 2,4 m over.
te~ræn. .Bygningsmyndigheden kan dog tilÅa~e en større højde

end 2,4 m. nAr bygningen samrnenbygges med beboelsesbygning"og
,

ark.itektonisk~ grunde taler for den større cLøjde, eJ.1er når

der ~~religger nabosamtykke. I selve nkeÅ1et ma højden dog

aJ.,drig overs"tige 2,4 mo

e~ tagvand skal ho1des inde på egen grund~
60' Ingen bygning må opføres nærmere end 4..5 m fra sk.c l mo~ veJ. ..

På hver grund skal der udføres en ho~ep1ads for an personvogno
.Hvi~ garage opføres, kan holdep1a.dsen J..i.gge mellem e;ara.go og v~j-

arealeto Hvor der indrettes gara{;:<J i en. bygIJ.ins~ kæ1der, m~

garagenedkørselen iJ.\.ke beg)"ndc nærmere vejarealet ella l~,.5 m~ °lr

area1et me1loDl t:ortovet og bygl~e1inian m!). ildc.e havo s.t.~rrc zald
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.li}(; )110 (t ga:-l.~al~atl en~ l s ~O.
Byg!li!igt:rnf)8 udt'orllming, ntutorialer og :farver saml; sene1;'e

.
ændri:".'1{:;Gr heraf' skD.l S'o.dkendes af Hasseris sognor~d o

Alle fr:l.e sider k"lt bygl"linger skal udføres som facademur.

Til tagdro~rlng m& ikke anvendes bølgeplader. ,
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g. Forhold t:Ll veio
-. .F~ del a~ det som of~entlig vej udlagte area1 bl:Lvør af '

.

Hasseris l~ommunø anlagt som tilplantede bede.
. .

Vedligeholdelsen og renholdelsen a~ disse bede påhviler

eje:r-ne af' de parceller~ ud f'or hvi11<:e bedene er an.lagt, idet
; .;flugten af parcelskellot udgør grænsen mel.le!!1 de t'orskellige -

,
eJer~5 ved.ligeholdeJ.sesowråde. Bedet:le skal stedse holdes på en

sf..dan Dlådc, at de er el~ p2"yd for omt;ivelser~e, lJ.ge som de stedse

skal 'holdes tilpl~~t3de således, at den plantenJrossige karakte~

e~ter sogner&dets slcøn ikke ændres ved vedligeholdelse eller ny-
. -

plantning. . ,
. .

Såfremt Hasseris sogneråd finder anledning til kiage over

ar'Jalernes vi;:Jdlj.gehl)ldelse, er sognerådet beret (;~get til. hvis
. , .

sk:t."j.:fi;lig anmodn.tnc; 010 udbedril"lg ikke e:f'terkOJ:Ji11es, at lade kommu-
.

. rLerl udt'øre arbejdet på ved1~ornraende paroelejers regning.
Et~bler:Lng af h~&~ mod vej eller mellem forhaver indti1 4,5 m.

fra ,rejarealet er Ikke tilladt. .~gr;AUsningen mod vej bestemnJes
. I

for hver cnkelt vej af' sognerådet.
. .

Såi'remt udkørsel fra grundene ønsl~es etableret, hvor de ti~plan-
, .

t~{)Q bede er a.nlagt eller p~anlagt, kan dette kw"! ske efter

SOt:;rle):ådets 11.d"tJ.~yk1~e.ti8'e tiJ.lndelse, og den pågældende gJ.~ur:rtej ar

. må p/j egen bcko.t;'r-.1tine; og efter 'lcouunw~eus fo-z:.skrii:ter etablere den
. '

:f o.r'l1f-J WJ e beJ.ægrlinl; ar udkDraJ.en over bedet.
rr,", j;; "1.'J.':i_nr; må i1::ke i'indo s t ed i forhave1.~ne.

!2_~ _~~abJ.o.rin.,:,; af' stj.k w.v~.-

Ved konJm\t:."1ens .t'orans t altnil"lg , men på købernes bekostning

bliver der til Grunliene indtil. sl~e.t mod. vej før~ stil, til,

k:J.o~..k. ve.nd og elektr:1.c~ tet t SaInt f' jernvarJno. De til enllver tid

værende ejere ai: de c;)nl~el te pa.t'coller ar uberet"!=iget til 1;>& .al"lden

In.ld.e 3nd geIUlem disSQ 5i;il, og gero\emf'fi!ritlCCX' at tj.l~l.'1tte eksiste-

rendo hovedledJliItt;ero .

Vc':tl.;!.geholdcl!Jur, :3avel ar de al' pa)."'col.cjel'ut> selv lagte

sti.l~ bonl af o~re'U'l!Svnte c~f' komlJlunen etabl~red'! forbindelser på-

ti]. ~n1l".tJr tid v1!1renclc ~jere :~f: pr,A'\)ell.orne.h-,,"i..le::;' de
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" ~. Uminc.~~l?_f!:_2 b~j:;_~:"~~
Før noget bygge1.'j. påbegyndes, skaJ. der til gocU;øndeJ.se :t'ore-

" ,.." ,
J.ægges l~('lUnlunalbest)"relsen te"e.-ninge)~t del.' viser g:t'unden OL?; Cl!:'
t.i.tgrænSel'lda grunde herundl.~r eventuel bebygg~lse på disE'oeo .

Endvidere skal. vises byC'ninl'5eJ.~nes bel.iggenhed på f?;1.'UndeJl og o:"....
, "..',;.,.,

deres størroJ.se t f'orUl og indretning; de anvendte materia.1.e).' oS \,."

farver t -l.ige som den pA.-tænkte ~vendelse af' bygnil1gerne ob grW).d~p.

skal oplyses.
Udvidelse ved OD1- eiier tilbygrting elier ibrug~agen ti~ anden

anvendelse i s~rid med' nærværende deklarationsb.esteTnmeJ.ser må'

ikke ~inde stod. Ud5tY~1i~g eJ.~er samroen~ægning må i~ce 51~e ~ld~il

sognerådets udtrykkelige samt'y~te.
Bestemmelserne i, denne deklaration gælder f'orud f'or bestelnmelserll.c

i' det ~.i.l elll"lVerl ~id for kownlunen, b~ldende ~ygn.:i.ngsreI?JeUlent saml;
bygn.i.ngsved~æg~. .

Den "til. enhver tid værende ejør at: grunden skal ved be~yggelse :f;

være pl.igtig at l.ade ejendoDmten ~ilsl.utte f'jel.""nvarmef'orsYl1.ing
~ de at: Hasseris ",!,armef'ors~ing~il enhve~ tid f'astsatte betin{;el-

ser.
Ejendommens vand~orsyning sk~ til elihver tid a~tages genrlem doll

t .af' sælgeren i vejen nedl.agte' vandJ.ednin{J f'ra. det selskab. SQJ~

kOntnlunen måtte bestermme og på dette selskabs vill"år. ," . ;;'
Købe~en :t'orpl.igter sig "til. inden 2 ål.' fra skødt}ts ud.c;teclelse. p~t .

: .
grunden at opføre en beboel.s6sejendom i o~'erenBRtemmelse med f~r-

anstående regler. .
Såf'relilt grunden ikke er bebyggot SO1l1 nævnt, elJ.er hvis dC!l

ønskes afhændet t inden den er bebygget. har køberen pl.ig.t .

til. at til.byde den til korenmnen til. sanune pris t son1 døn er er- "

. hvervet for uden rentetill.æg, idet alle orokostningel~ ved sådan.t

tilbagesa1g skal. være. kommunen uvedkommend~.
pAtalere.-t ifølge' nærvcerende deklarati(\n har Hafjseris eog)leråd.
Mulig. tvivl. om f~rtol.kning af beste~eJ.serne i nærværend~ dekla-

ration a~gør~~ bindende af Hasseris sognerådt der iøvrigt skal.

kunne dispensere fra foranståel"lde bestenllUel.ser, når der udarbej-

des' og godkendes fæl.les bebyg&'eJ,sesplan ~'Or et af de på vedl.agto

rids med .f'orskell.ig f'arvelæ(;l"1ing f'rent11ævede area.1.erB., C..' D~.

, E.. F. og G. under forudsætniu{1; af' at de f'oran næv"D,te af'sta.nds-

regler overhol.des mellom områderne indbyrdes og t'1od de veje, dex'

er f'æll-es f'or dem. ' ;, / . .'.

. ",

Ha8s~ris so~neråds kasse- og re~nskabsudvalg,;6fter
L'!e"~Yld~~.else t den 11. apl~il 1962. .(:""v'l~ "'" ~- ,.1, " , .

. . ~r1k'VC)rni:'~- 03}'la }.løJ.ler. I :~':.;("i"-:"'.--r(.'
i} I? /:".,,"' ,J',' i'1.0. H4~"t'sl.u)1d.
!'1.4f"";'- J ':". .., . .' , .



værende deklaration, af'sni t. E AJ.luinde1ige bestemmelser pkt. 6
er op~aget i'ø~gende bestemme.ise;

ij!
~rii

"Køberen af en grund. !'orpli.gter sig til inden 2. år f'ra sk.ødets

udstedelse på grunden at opføre en beboelsesejendom i overens-

stemme1se med f'oranstående regler.

Såf'remt grunden ikke er bebygget som nævl~t, e1ler hvis den ønskes

afbænde~, inden den er bebygget, har køberen p1igt ~i1 at ~i1byde

den ~i1 kommunen ~il samme pris, som den er erhvervet f'or uden.

renteti1~æg. idet alle omkostninger ved sådan~ ~i.lbagesa1g skal

være kommunen uvedkommende."
., b'

Ovennævnte bestewnelse begmFes af1yst ~or fø1gende ma~r. nr. os.

vedkommende:

~

i

I.

.;;;
1...
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Nærværende dek1aration uds"ted't. af' Hasseris koJ:1mune '/f." ..

. den 11. apri1 1962, 'ting1yst den 18. apri~ 1962, vedrørende

benyttel.se og bebygge1se af: ma'tr. nr. 6,ae, Gl..' Hassc1."is,

Hasseris sogn, begæres af~yst for area~erne B og CIS vedkom-
mende. nem1ig ma'tr. nr. 6 iu og 6 iv, G~. Hasseris, Hasaeri 5 ~~Ogll

1',,\ Ii;':.:'~.;QTl;:; SO811crå1s VE.'{J:1(;t og efi.e!."

dr..:ttec 9~1r:'. SGe bomyndig.::l~o. ~ '"7
~..;se" &: rebiJsJfubsudval&,et, den/I' ..~/ S' ;: ;,.-"

(.ih '" U ~ /,' ,~L IJ\;<\I;";~
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