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sERVrrurrER VEDR. "JENSBJERG"

oG

"ØRREDBÆKSÅnD''.

for det f $ 1 nævnte område matr.nr. 5b,
Ioø, 77c, loy, lot, 77dr llb, I5b, I6cr 18b' L9c, 38a, 65 af Baaring by,
åsperup sogn, der således ud1ægges til somrnerhusområde i overensstemmel-se
tr'ølgende bestemmelser fastsættes
med-

bygningsreglementets kap. 13 om sommerhuse"

$r

Område

1.

nord af Baaringvig og matr.nr. 71e, loær J-oaa, loac,
1oad, 3Bg, 38b, 38cr 3Bd, 3Be, 3Bf, mod øst af rnatr"nr. 6", 6d og 1!v og
offentlig vej nel1em Asperup og Vedelshave, mod syd af matr.nr. I9b, flq,
l-6b, 77a, 11a, I4L, I4m, 5a og 5h og mocl vest af matr.nr. 7h, 8a, 5I , ,k
Områd"et begrænses mod

o8 9a'

2. Servitutterne gæ1der for hele området samt alle parceller, der udstykkes
fra dette.
3. Servitutterne komrner også tj-l anvendelse på de til landbrug, fiskeri el1er gartneri hørende bygninger.

$z

Veie

Der skal- udlægges og an1ægges nye -.reje o8 stier scm rrist på ved-hæftede tegning.
12 ri udlagt vej med 5 m befæstigelse"
1o m udlagt vej med 6 m befæstigelse.
6 m udtagt vej med 5 m befæstigelse af stabilt grus.
Stier anlægges i 5 m bredde ned- befæstigelse af slagger og grus.
2, De nævnte veje anlægges efterhånden som grundsalget finder sted.
Ved.ligehofdefse af veje påhviler grundejerforeningen, dog er enhver parcelejer pligtig til at hol-de de ti1 hans grund stødende veje til vejnid.te med
da-gligt ved1igeho1d..
-1" Sarntlige veje skal være frie og offentlig tilgængelige.
4. E1-forsyning og telefon skal overaft udføres med jordkabel.
1.

$i

Bepl-antning

1" Areal-erne vil blive beplantet med eg og Iærk som angivet på vedhæftede p1an,
ligesom vejene vil bl-ive anlagt og parcell-erne iøvrigt tilsået meil græs.
Hel-hedskarakteren af d.isse an1æg må ikke ændres, ligesom vedligehold-, som
angivet på planen, skal udføres"
2. Grund-ejerne må hegne i skel rnod vej og nabo, indtil den på ved.hæftede plan
angivne punkterede Linj-e, ved- plantning med. buskroser"
Kun plantning af denne type må tillige
udføres ved den punkterede l-inie
som afgrænsning for opholdsarealet.
Hvor ingen punkteret l-inie er angivet, må der hegnes i hel-e skellet.
I, Beplantning og tilsåning sker efterhånden som grundsalget finder sted, idet
grundejeren er forpligtet til at titplante og tilså i h.t" vedhæftede udstyknings- og beplantningsplan, senest 12 md-. efter overtagelsesdagen,
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Frivate fæl,l-esarealer
1"

Arealet uden.for den punkterede l-inie er frit tiJ-gængeligt for andre grund-ejere ell-er gæster hos disse, for gående færdsel, bo1dspi1, leg el. 1ign.,
som grundejerforeningen måtte godkende.
For grundejere frit tilgængeli"ge prlvate arealer, må ikke tjene tif campingplads om natten for andre end grundejeren, og kan aldrig anvendes til
parkerlng af campingvogne, motorkøretøjer el-ler lignende.
Unødig støjende adfærd er ikke tillad.t"

?

For grundejere frit tilgængelige private areafer skal alrnindeligvis ikke
vedligehol-des med- græss1åning, men grundejerforeningen kan vedta.ge fæ1les
vedligehold, der i så fald- afholdes af grundejerforeningen og for dennes
regning.

$l

Offentlige arealer
1.

D

Arealet mocl vest, begrænset af Ørredbækgårds hovedbygning, matr.nro 7h,
5I , 5k, 9a, mod- nord af Baari-ng Vig og matr.nr" 77e, nod syd og øst af et
jord-d"ige e11er hegn af buskroser mod de private areaf er, samt stranclarealet fra skræntoverkanten ved- matr.nr" 77d, 5b loør 3Ba, 1!b og llc' udtilgængeligt rekreatlvt ornråd-e"
1ægges som frit og offentligt
Det offentlige areal udnatrikuleres, der anlægges vej og beplantes som
vist på vedlagte p1an, og tilskødes derefter ved-erlagsfrit Asperup-Roerslev konmune, idet omkostningerne ved til-skødningen som sædvanligt d-e1es
halvt "
Kommunen forpligter
sig til at forsyne areal-et med fornøden toi-Ietbygning
ned håndvaske, at opsætte affaldskurve og ordensforskrifter (tf.a. forbud
mod unødig støj, overnatning, sarnt henkastning af affal-d-) sant at søtge
for arealets vedligeholdelse og passende tilsyn med areal-et,

l

Der må kun opføres den for områdets betjening nødvendige toiletblSninSr
samt en kiosk ved. indkørsef til- arealet"

4.

Asperup-Roerslev kommune kan efter amtsrådets godkendelse fastsætte og
1ade opkræve afgift for parkering ved. det offentlige areal- "

tr

Kiosken må forhand-l-e de for kiosker sædvanlige ting (ttaae, tobak, is,
varme pølser, alkoholfrie d-rikke), men må ikke dri-ves som cafeteria el-1er restaurant.
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Grund.ens ben:rttelse

l"

På grundene må kulr opføres bygninger ti1 sommerbeboelse, d.v.s. beboelse
(natophotd) i tid.srummet l. april - 3o. sept., og uclen for dette ti-dsmn
kun til kortvarig ferie, weekend- o.1.

2.

På enhver grund må kun opføres e1ler lndrettes een enkeft beboelse med
de til en såda,n beboe]se sæd-ranlige tilhørende udhuse og garager.

Iter må ikke opføres sommeriruse på under Jo m2. Hvj-s boligministeriets restrilitive besternmel-ser skul-Ie hindre d.enne større1se, ka.n d-et bebygged-e
areal midl-ertidigt være mind-re.

-lVed indlæg af vand og 1c1oak er grundejerne pligti.ge til

4.

at tilsl-utte fæl-Ies ledning, der evt. måtte oprettes.
Grundejeren har straks ved kobet pfigt ti1 at indtegne sig som ned-l-en i
vandforsyningsselskabet, el1er deltage i dets oprettelse.
Brønde og boringer tif forsyning med- vand, inå ikke etabl-eres på grunden.

tr

Der skal- anlægges parl:eringsplads e1ler garage ti-l- 2 biler på egen grund..

6.
7.

Beb;.ggelsen på. grrnden skal hol-des indenfor det på vedhæftede plan angiv-

ne byggeområde.

I den nuværende ho;ecJ.h;rgning på "Ørredbækgård" må der j-ndrettes helårsbeboelse. I den nuværende hovedbygning til "Jensb.jerg" må d.er ind-rettes
restaurant el1er cn1'eteria og butill, samt helårsbo11g.
Ud over ovennævnte uil.:alg samt den i $ 5 stk. 3 angi-rne klosk, må der ikke på området drives nogen art af virksomhed, der ændrer onrådets karakter af sommerhusområde.
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Grund-ens størrel-se

1.

Parcefl-en må ikke udstykkes yderligere.

fngen bygning må udføres med uiere end i m b;r5ningshøjde, hvorveil fo rs tås
højden fra terræn til den linie, hvor ydervæg o6 tagflade mødes (der ses
bort fra gavltrekanter). Arntsråd.et kan godkende overskrideJ-ser, hvis terrænforskydning beretti ger det.

af strå eller tegl og gives en hældning mellen 4oo og

1.

Tage skal- udføres

l.

Garager og udhuse skal have semme tag og taghældning som hoved-bygningen.

4.

Træhuse skal behandl-es med kl-ar, sort, brun ell-er grå imprægrreringsvæd.ske,
e11er må stå ubehand.f ede efter trykimprægnerj-ng. Til døre, vind-ueskarme,
skodder o.1. kan anvendes farver dannet af jordfarverne (okker, terra d.e
sienna, umbra, engelskrødt, dod-enkop) eller hvidt, sort el1er ved al-1e
nævnte farvers blandi-ng"
Grunilmurede huse ska.l- fremstå med h'.'ide yd-ermure og7le11er farver iøvrigt
som ved træhuse.

5.

Til indhegning af grunden må kun anvendes de hegn som er angivet på den
førnævnte udstyknings- og beplantningsplan, men hegnet nå mid-lertidigt uclbygges med stål-tradshcgn me11em plantningen. Højden må maximalt være
l-1o cm.

qqo
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Eksisterende bebyggelse
( "Jensb;erg" & "Ørredbækgård.,')
1.

Nærværende servitutter

skal- i-kke være til hinder for bibeholdelse af
eksisterend-e l-ovlige benyttelse og bebyg6else.

den
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2.

UdvideLse ved om- e1ler tilbygning e11er ibrugtagen til
I strid med bestemmel-serne niå ikke finde sted,

$ro

Alq}indelige

bes temmels

anden anvendel-se

er

1.

Før noget byggeri påbegyndes, skaf der til den mynd-ighed. der administrerer byggeloven i Asperup-Roersl-ev kommune, f.t" antsrådet, fremsendes tegninger over huset med beliggenhedsplan, kloakplan og udnyttelsesgradsberegrring. Opmærksomheden henledes på, at der ved beb;.ggelse af grunden nå
sØges sædvanlig byggetilladel-se i h"t. gældende 1ov, idet bygningstegninger b1 . a. skal- forelægges fred-ningsnævnet +"if Sodkendel-se.

2.

Besternmelserne i disse servitutter

l.

Grundejeren har pligt til at være medl-em af grundejerforeningenr der oprettes, for at varetage fælles interesser"

til

gæ1der forud for bestenmelserne i
enhver tid- for kommunen gæ1dend-e bygningsvedtægt.

d-en

$rr

Påtal-

eret

I " Påta] eret veClrørend.e forannærlnte bestemmelser har alene Assens amtsråd"
$ rz
Lempef

1.

er

Tilfadelse til fravigelse fra ovennævnte bestemmelser, sorn ikke i væsent1ig grad ændrer områdets karakter og principper kan efter ansøgning kun
i-ndrømmes af Assens amtsråd.
Lenpelser i med.før af $ 5 dog kun efter forudgåend-e godkendelse af fred--

ningsm;'nfl I ghe d. erne

"

Asperup-Roerslev den 1J. I1. L964

A/S Inventaria.
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