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Mtr. nr. 9m Holme b y , Holme 

Gade og hus nr.: Anmelder: 

Landinspektør f i rmaet , 

Ves tergade 8 , Århus 

INDFØRT I DAGBOGEN FOR 
fUTTEN I.ARHUS 

BM 003870 

LYST. AKTNR. 

D_E_K-L-A__R_A_T_I_Q_N 

Idet der henvises til vedhæftede rids, udfærdiget af anmelderen i 

december 1983, bestemmer undertegnede ejer af matr. nr. 9m Holme 

by, Holme hermed bindende for mig og fremtidige ejere af ejendom

men og/eller parceller heraf følgende: 

§ 1. Udstykning 

Udstykning af ejendommen skal i princippet ske som vist på de-

klarationsridset, idet parcellerne 1-141, ialt 80 stk., skal an

vendes til boligbebyggelse, mens det med priksignatur viste 

areal udlægges til fælles friareal for nævnte 80 parceller. 

§ 2. Vej- og stiforhold 

Der udlægges 8,OQ m br. pr. fl. veje som adgangsveje til par

cellerne 1-141 samt 3,00 m, 3,50 m og 4,00 m br. stier som 

vist på deklarationsridset. 

§ 3. Fællesarealer 

1. Ud over det i § 2 nævnte vej- og stiareal udlægges det på de

klarationsridset med priksignatur viste areal som fælles fri

areal for områdets 80 boligparceller. 

2. Arealet anlægges af udstykkeren/bygherren. 

3. Planer for anlæg af arealet skal forelægges Århus kommune til 

godkendelse, idet bemærkes, at beplantning skal foretages i 

overensstemmelse med en af Magistratens 1. afdeling, Stadsgart

neren godkendt beplantningsplan. 

4. Fælles vej- og sti- og friarealer, der ikke overtages som offent' 

l i g e , s k a l v e d e r l a g s f r i t t i l s k ø d e s den i § 9 nævnte g r u n d e j e r 
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forening, som har pligt til at modtage skøde på arealerne i 

den takt, de udstykkes, byggemodnes og beplantes m.v., jfr. 

foranstående. 

5. Grundejerforeningen har pligt til at vedligeholde de overtag

ne fælles vej-, sti- og friarealer. Indtil fælles vej-, sti-

og friarealer er overdraget grundejerforeningen, foreståes 

vedligeholdelsen af udstykkeren/bygherren. 
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6. Når fælles vej-, sti- og friareal er overdraget til grundejer 

foreningen, er denne alene forpligtet til at vedligeholde a-

realerne. • .. . 

§ 4. Ubebyggede arealer 

Alle ubebyggede arealer indenfor deklarationsområdet skal hol 

des i sømmelig stand. Hvis dette ikke sker, kan grundejerfor

eningen, eller indtil denne er stiftet, Magistratens 2. afde

ling, lade arbejdet udføre for de pligtige grundejeres reg

ning. 

§ 5. Bebyggelsens omgang og placering 

1. Bebyggelsen omfatter i henhold til den af Magistratens 2. af

deling den 10. nov. 1983 godkendte bebyggelsesplan 80 stk. 

1-plans rækkehuse. 

2. Beboelsesbygninger og carporte med evt. udhus må kun opføres 

med en placering som vist på deklarationsridset. 

3. Bebyggelsen, herunder carporte med evt. udhus, skal udføres 

efter ens typetegninger udarbejdet af bebyggelsens arkitekt, 

E.H. Egholm ApS, Søsvinget 12, 8250 Egå, og godkendt af Ma

gistratens 2. afdeling. 

4. I et 3,50 m bredt bælte, målt fra kørebanekant langs bolig

vejene må der ikke varigt forefindes noget af større højde 

end 0,8 0 m, bortset fra bærende stolper og overdækninger over 

parkeringsarealer. 

5. Eventuelle tilbygninger kan opføres indenfor de på deklarati

onsridset angivne "tilbygningsfelter" under forudsætning af, 

at højder, materialer og farvevalg harmonerer med den øvrige 

bebyggelse. 

6. Hvor beboelsesbygninger placeres i skel, skal naboejendom re-
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spektere et tagudhæng over skel på max. 0,50 m. 

7. Det er ligeledes tilladt at placere tagudhæng ud over de i 
' ' i 

deklarationsområdet viste fællesarealer og stier, dog kun 
med max. 0,50 m. 

8. Farve- og materialevalg skal for enhver bebyggelse indenfor 

deklarationsområdet holdes uændret. 

9. Skorsten må placeres på bygningerne med bygningsmyndighedens 

tilladelse. Solfangere må kun placeres på bygningerne, så

fremt Århus kommune meddeler tilladelse hertil. 

10. Der må ikke etableres nogen som helst form for udendørs an

tenner i deklarationsområdet. ' 

H * Reklameskiltning må ikke finde sted i deklarationsområdet. 

§ 6. Vedligeholdelse af fælles mure og tagudhæng 

1. De i forbindelse med sammenhængende bebyggelser opførte mure 

i skel mellem nabogrunde er at betragte som fællesmure. Dis

se mure placeres således, at midtlinie mur er sammenfaldende 

med skellinie. Enhver ændring eller fjernelse af fællesmur 

skal godkendes af den respektive nabo og/eller bygningsmyn

dighed. 

2. De respektive grundejere har ret til at foretage nødvendige 

vedligeholdelsesarbejder på fællesmure, tagudhæng og fælles-

dræn m.m. ud over skel mod nabogrund alene mod retablerings-

pligt. . 

§ 7 . Teknisk forsyning og ledningsanlæg 

1. Forsynings- og afløbsledninger til betjening af bebyggelsen 

indenfor deklarationsområdet etableres på foranledning af ud

stykkeren/bygherren. De etablerede ledninger skal stedse hen

ligge uforstyrret, dog skal de dertil berettigede have ad

gang til nødvendige eftersyn og vedligeholdelsesarbejder. 

2. Bortset fra ledninger, der alene betjener den parcel, hvorpå 

de er beliggende, påhviler ren- og vedligeholdelsesarbejder 

grundejerforeningen, såfremt dette arbejde ikke udføres af den 

pågældende forsyningsvirksomhed/ledningséjer. 
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3. Fremføring og vedligeholdelse skal ske uden væsentlig forrin

gelse af sædvanlige byggemuligheder, og den eventuelt for

voldte skade skal erstattes, så vidt muligt ved retablering. 

4. Der skal så vidt muligt gives de berørte grundejere 3 ugers 

varsel, inden arbejder iværksættes. 

5. Om de anførte betingelser er opfyldt, afgøres endeligt af Ma

gistratens 2. afdeling, eller hvis Århus kommune er part i 

sagen, af to af parterne valgte voldgiftsmænd, som om nød

vendigt selv vælger en opmand. 

§ B/Parkeringsforhold. 

1. På hver parcel opføres carport til parkering af 1 bil. 

2. Herudover anlægges fælles parkeringspladser med plads til 

40 biler som vist på ridset. 

3. Kun personmotorkøretøjer på indtil 3500 kg. totalvægt må par

keres på/i den enkelte grunds henstillingsplads/carport. Mo

torkøretøjer, af anden art må kun parkeres på den enkelte 

grund og på' vejarealerne i det omfang, det er nødvendigt for 

af-og pålæsning. 

4. Campingvogne, både og lignende må ikke langtidsparkeres på 

vej- og parkeringsarealer og må kun anbringes på grundene, 

når dette kan ske uden væsentlig gene for naboerne. 

§ 9. Grundejerforening og parcelforening. f 

1 Enhver ejer i området er pligtig til at være medlem af den i 

§ 11 i lokalplan nr. 112 for Århus kommune nævnte grundejer

forening. 

2. Her ud over oprettes en parcelforening. 

Enhver ejer i området er pligtig til at være medlem af par

celforeningen. 

3. Parcelforeningen skal stiftes, når mindst 25% af de udstykke

de grunde er solgt, eller når Århus kommune, Magistratens 2. 

afdeling forlanger det. 

4. Parcelforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles 

interesser i forbindelse med de opgaver, der uddelegeres fra 

førnævnte grundejerforening, som f.eks. administration og ved' 

ligeholdelse af interne friarealer, legepladser, veje og 

stier. 
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5. Parcelforeningen skal stedse holde Magistratens 2. afdeling 

underrettet om sin adresse. 

6. Indtil den i lokalplan nr. 112 nævnte grundejerforening er 

stiftet, varetager fora nnævnte parcelforening de opgaver, som 

førnævnte grundejerforening ellers skulle varetage ifølge 

denne deklaration eller ifølge lokalplan nr. 112. 

§ 1 0 . Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 

1. Før ny bebyggelse i deklarationspmrådet tages i brug, skal de 

på deklarationsridset viste fællesarealer, herunder vej og 

st;Larealer, være etableret med beplantning m.v. efter planer, 

godkendt af Århus kommune. 

2. Udstykkeren/bygherren er dog berettiget til at tage bebyggel

sen i brug, før de i stk. 1 omhandlede vej- og stiare-:; >•.-:-.•. 

:åler er anlagt , såfremt der overfor Århus kommune stilles 

en bankgaranti for, at vej- og stiarealer anlægges indenfor 

den frist, der måtte blive fastsat af kommunen. 

§ 11. Påtaleret 

1. Påtaleret efter nærværende deklaration har den i § 9 nævnte 

grundejerforening for så vidt angår § 8 stk. 3 og 4 (parke

ringsforhold) og § 4 (ubebyggede arealer). 

2. Påtaleret efter §§ 1, 2, 3, 5,6, 7, 9, 10 samt § 8 stk. 1 og 

2 udøves alene af Århus kommune v/Magistratens 2. afdeling. 

3. Dispénsationsret tilkommer alene Århus kommune. 

§ 1 2 . Tinglysning 

Idet der med hensyn til servitutter og pantehæftelser henvi

ses til tingbogens udvisende, begæres nærværende deklaration 

tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 9m Holme by, Holme. 

Viby, den 
12..1.198.4 

Som ejer af matr. nr. 9m Holme by, Holme: 

sign. Orla Christensen 

1375 



Under henvisning til lov af 26. juni 1975, 

lov om kommuneplanlægning § 36, meddeles 

herved samtykke til, at foranstående deklaration 

pålægges nærværende ejendom. 

Tilvejebringelse af lokalplan i forbindelse med 

dette servitutpålæg er ikke påkrævet. 

Magistratens 2. afdeling, den 20. januar 1984 

sign. e.b. Birgit Donslund 





i*M'atr.nr. Stempel kr. Afc Sfc&0>*83 " ^ / k J ^ " ^ 
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l# t . r , rir. 9. m, 
Holme By t Holme«. Købers/Kreditors bopæl 

Gade og hus nr. Anmelder: 

Århus kommune 
Juridisk-teknisk kontor 

Stempelfri. 

Tinglysningsafgift 400 kr. 

Meddelelse om vejudlæg. 

Efter iagttagelse af regierne i Lov om private fællesveje 

(lov nr* 288 af 11 juni 1972 o. s..) har Århus kommune scm vejmyn

dighed godkendt vejudlæg æoKQC og stiudlaeg over 

natr. nr. 9 m, Holme Byf Holme (parcel 143)• 

således som vist på vedhæftede vejplan i mål 1:1000 , dateret 

30* november 1983• Vejene og stierne skal tjene som adgang til 
80 parceller udstykket fra matr. nr. 9 mf Holme By. Holme. 

Vejudlægget skal respekteres af ejendommens ejere, brugere« 

panthavere og andre rettighedshavere, uanset hvornår disses ret

tigheder er erhvervet, jfr. nævnte lovs § 34* stk. 3i 

Under henvisning til privatvejslovens § 34? stke 4» begæres 

foranstående tinglyst på ovennævnte ejendom* idet bemærkes, at 

'joniruunens beslutning i overensstemmelse med lovens § 34« stx, 1. 

iar været offentligt bekendtgjort, og--at der ikke ved klagefri

stens udløb var fremkommet klager mod vejudlægget. 

ÅRHUS BYRÅD, den 
19.Mtø19S4 

Thorkild Slmonsm 

UDFØRT! DAGBOGEN FOR 
- T E N ] ÅRHUS 

^9.-:iiiS.34 006601 n 

^jarøg Knummjj) 
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Y-2fløj 
,£.<*./•= 
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'/// ve jud læg 

@ pcl. - og husnumre 

P i parkeringsareal 

Rids i 1 =1000 vedr. udstyk
ning af matr. nr. 9 m 

Holme by. Holme 

Udfærdiget i november 1983 
som b i l a g t i l deklarat ion om 
v e j u d l æ g . 

f>dt%<%^ 
and inspek to r 

LANDINSPEKTØRFIRMA 

AAKJÆR, KRABBE, LINDVED og PREBEN PEDERSEN 
Adelgade 74 . 8660 Skanderborg Bøgevej 2 . 8370 Hadsten 

Telefon (06) 52 12 77 Telefon (06) 98 19 99 
Vestergade 8 . 8000 Århus C 

Telefon (06) 13 29 22 

JciiMrn la kjckKkm A S 
J. nr. 7-231-12 Arknr. 4187 


