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l.|.lp.leqne.le \'jborfi liomrnune, som e,J.r åf ntarr.. nr. 1 r,,11
('\erlun.J b),. isnild soAn beste,imer. ir.r\ed bjnd.ncle I.or s

efi€rf.lgen.le e.jere af de p1gr,l.1cn(lo p,ie!r.torrm. s;,rrr lltp
ce l l., ,rdsfvkkct cleral totAcnd.:
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stk. L

stk. 2.

I, TI, TTI og

Yl

STEMPELMÆRKE

,.,".' l: i D'u | / 'lv

Arealet begræns jst F,i vedl)r,t-L€.lc dFk)ar._
tj.ns'id. -prket: vif.orp kommulF. As-r,^, o- r1.ir t.

Deklarationsrids, A_Asmild, ter._
nina nr. t8

?, AREALFTS A)iVNNDEI.SE

Stk. I . Omltdet opdetes i føteende delonr:\derr T, tI, rt l
T1 , \r og VT, som vist på dckjrratjonsri(tset,
Disse reserveies følAende anvende.lse:

VI:

Iv: LAv tæt bol igbebvegelse.

Fær1esomrnde { or om.idets beboere
omfåttendP nrivate vpJe og stipr,
grønne ohrÅder og iovrigr. ålle å-
reå1er i omrtdet, der ikke matri_
kulær.t rilhører cte enket fe bol tg_
parceller eller .le ort entl j6e veje
Hvrdebakken og Fennebakken samr
den nord-sv.lAlend- hoveds.i I ,.

mrs bredde, jfr, dog S t0 stk, rr.

Offen t I iAe fornlt.

Der mi inden for onridet
v'irksoinhe.l r som ved støv,
eller wed sit udseende et
r.jldets skøn er ti I utempe

De t er tllladt, at der. p4

ikke udøves no€en å.t af
rsg, lugt, sto j, rvstetser

I er pl anden nåde efter l,!-
for de omboende.

e j endomnene drives så.1^nstk



stk, 4

stk. 5

'2

wlrksomhed, som alninde-tigvls udøves i beboelses-
lejligheder eller beboelseshuse, nå! vlrksonheden
drj.ves åf den, de. bebor den pågæld€nde bo.I1g, og nåi
virksomheden el ter byr"ådets skøn drlw€s på en sådan
måde, at kwarterets præg af boliAkvarter ikk€ brydes,
og vj.rksomheden lkke fremkalder. ule'nper for de om-

boende etler behov for parkeringsmurighed, son ikke
er ti1 stede på den pågæ-tdende eJendom.

Ejendommen må i øvrigt lkke benyttes til nogen fo.rn
for eihvervsvlrksonhed. Medmindre virksomheden om-

lattes af første alsnit, lnå der således ikke på e ^
jendommen ind.ettes bebyggels€ tj.1 eller udøves
handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- e1_1er
opI aAsvl rk s omhed,

På eJendonme med kørende ad8ang skåI der sikres
parkeringsplads til det antå1 motorkøretsJer, som

beboerne på den pågældende ej6ndom anvender samt
beiudover 6n plads for besøgende, Der skal dog mlndst
stkres plads for 2 bller på hv€r 6rund.

For €jendomme ud6n kørende adgang skal der på fæl-
lespar'kerlngsplads6i 1 området være mlndst f,5
plads pi. bol16 uden kørende adgadg.

Kun køretøJer på indt1.L 2.50o kg totalvægt ra \.*r'^
hJemnehørende på eLler tiI stadighed være henstll-
-tet i ornr^ådet. KøretøJer med stø.re vægt må kun
henstillea i dei omfang, det er nødvendigt for af-
og på ræsning.

Inden for on.ådet må opføres translormerstationer
tll kvarterets dagtiee forsyninA, når de ikke har
nere end 3o m2 betrygget areal og lkke gives en høj-
de på mere end I m over terræn, os når de udfornes
i over€nsstemmelse ned den øvrige bebyAgerse,

s tk. ?.



S 3. o FF !'lirL I c l: F()lt^1I1.

stk

vn.lF oG

stk. l.

stk

s tk

l)elomr\de vT reserverets til ollc'ntl i{.e lornr'\1.

Delonride VI vir oesS - ne.l byridets besiutninB - krrr)-

ne ånvendes helt etler delvist t.il kolleAjeby8Aeri,
.toe slledes at den pÅ kortbtlaget vlste retninssSiven-
de stiforbindelse l'astholdes som o1'fcntlist tilgænAe-
ligt sttnreal gennem bebyA€e15en. SÅdani. kollegiebya-
Aeri mt ikke byg8es' før onrrtde H son hellled er frr-
digbygaet.

ST I ]IJI

I fcrbindelse ned udstvkningen udlrAAps og n.lprF\ r

nirrjklen de rr1 deklar_t i"nsrjdsel ski I spredp vpjp .g
srier. iclci L'yr.lclFl kan tlllåde åf!igclser for åt til- i
passe den fakttske udstyknlng oA bebyg8else.

vejFdCangen til området sker fra Houlkærv€Jen ad kvår:
tervejeneX5oaKS.

Al lc strer o€ veje udltgges ned rctnrng, bredde og

bel igAenhed, som anelvet p'1 deklarationsrldset efter
pro,jekt udarbeJdet for de enkelte delområder i koor-
dination Ined nabo-delområdet' idet byr^det kan tt1la-
de afvigerser for åt tilpass€ den Iaktlske udstykntng
og bebygeelse. I vei- oS stiproiekt skal der endvide-
re være redegjort for terr'æniegulerln8en med anglvelse
af de enke-1te grundes fremtldlEe teiræn samt by8ninger-
nes høJdeplåcering,

ved alle skel mod bol igveie oe stier i en bredde på

5 n Frler derunder føres v.Jpns eller sl i.ns planum

5() cm ud over skellet tnd på erunden, Først her må

der foretases regulerin6 på sr:undene I ewentuelle mu-

re, heAn m.v. skal p.laceres nlndst 5o cm fr-a sker ved

disse små1le veJe oA stier". Beptantning kan clog udfø-
res ?5 cm frå skF.I

Pa.celeJerne er p1 igtige tit at tåle, at forsynlngs-

s tk



stk

stk

leclnjn8er a1' enhver ari Li I betjcnjns af ejendonme j
oflrjidet fremrøres inden for skellei_ i en zone på ?5
cm mi li Ira skellet,

Snl rcnt rr.lstykninAen foretaAes t.orinden vejene elte.
st rernes enciel ige færdiAAørerse, skå1 pårcelejerne
rcspektere, at \ej- oS stiantæg gennenrføres, uden at
.ier betales f{)r gener ved skråninasareater; hegns_
forstvrrelser, å,6ravnine, påfytdninå, ptantninA €11e.
I ignende, Men ifølge lovbekendtsørerse lrr, rf9 af to.
aprir 196; er den, sorn flytter, borttagei, beskadiger
eller ødelFgser et kendetiAt skelmærk€, prigtig at ..
afholde uclgifter ne ved dettes genanb.ingelse.

XvartervejeneK6ogXS

al le andre veje og stier
forb i nder kvåitervejene K

der forbinder ornråderne I
dets købere.

anlæAges af viborA kommune

herunder bo-l igyeJen, der
6 og K 8 sant hovedstien,
og III, anlæg8es af områ-

sik

stk

Ilol jAveJe og pårkeringsptadser skat udføres ned fast
belPsning i mindst 4,5 m's bredde.

Xvårtervejene Hyrclebakken oA Fennebakken samt den
nord-sydgÅende hovedsti viI bllve optaAet son offent_
I ige.

Alle områdets øv.iSe veJe og stier bliver prlwate og
skal vedligeholdes, renholdes i henhotd tir lov on
nrivate fæl l esveje og sneryddes af todsejerne etter
reglerne i konrmunens regutativ herfor.

veJene oa stierne må inAensinde spærres for kørende
og g,lende trafik uden byrådets samtykke.

Stierne I området m;l kun benyttes til gående o6 cyk-
rencle færdset. Knaltertkørset" på 6tierne er ikke tit_
ladt. Det tilkommer byrådet at træffe sådanne traflk_
reBul erende foranstaltnin8er, som måtte skønnes nød_



\\ 5. PARX ! R'NCSFORHOLT)

Stk. I . ParkerinA må kun ftnde sted på parkeri.ngsplaclserne

s rk

stk. 2

lo. Den nord-sydeående hovedsti skal åsfalteres i nini-
num l,oo mr3 bredde og 1øvriet opbygAes, som fa1-

\o x6/n2 asfal tpulve. ned 15-2afi lyse tilslaes-
materjaler-,
l20 ke/n- G.4.8,1 , ,

15 cn stabil t gius,
2o cn bundslkringssånd e11er tltsvåiende be1æg-
n ing, soh komaunen kan godkende,

såmt på Arundene.

Påikering må ikke ske på kvarterveJe, bolleveJe, sti
er oe fæl1esaresler,

\6 UD STY KIi I NG

5tk. I. Udstyknlngen i botigpårce1ler sker, som anBlvet på

d e k 1 a r a t i o n s r i d s e t med Brundbredder tllpasset bor 1g-
typerne, so'n beskrevet i $ 7, stk. 2 os 3.

s tk. 2. SamDenlæAnlne må ikke ftnde sted uden byt-ådets 60d-

$ 7. BEBYGGELSENS oMFÅNG oG PLÅCERING

Stk. .l . Området son helhed må bebyg.ges med en udnyttelses;
Brad på o,30, odrådets ar-eaI e. ca. t40.ooo m2, og
det ftaksimale bruttoetagear.eal således 42.ooo 12,
som foideles på de flre delområder, som fø1gerl

de t områcle 1r,

der omride r Ll,

d e l onrÅde Iv,

mlnlnatt husantel 5! , max . ro. 7oo .2
bru t t oe taAe area

62, nax, 1o .2oo n:2
b.uttoetagesrea

51, 
'a' 

. ro . Joo m2
bruttoetageaiea

61, max . ro.6oo m2
b ru t t o e t aBe ar-e å

2

bruttoe tagearea
oflr^de H, i aIt



stk.

stk,

stk.

stk. 5

L)eklarationsridsets
samt pladser, torve

udfo.mn inR af ve j-st!nettel

o6 lriarealer ska I overhor(jcs

Der må jkke være færre huse end angivet i stk

Derimod nå antat let a1' huse gerne forøgcs.

Der må ikke opføres 1-lere brittoctåEe_m? end ntl-

Ai!et i stk. 1.

stk

stk. 7,

Udvide.Isesmulisheder pl,ac€r€t på iorden skal 1'ore-

ri.ege ved byrådets €!odkendelse af de enkelte bvA- 
-

6eåfsnit og skal være indeholdt i det maksimale

bruttoeta6eareal. LlgeIedes skal udvidelsesmulig-
heder placeret i taAetåCe være indeholdt i clet maksl-

må1e bi\rttoetageareal.

Huse kan opfø.es i to etager uden udnyttet tageta-
ge, når de placeres med gavlene Parall€It ned

grundens facacle.
Dndvideie kån der opføres huse med to etager trl
den Iave side på stærkt hætdende grunde.

Hvor rækkehuse, kædehuse, dobbelthuse o.l saflt

ca.porte sammenbygges over 5kel, er de respektive
eJere fæ1]es om wedligeboldelse af vægge' mure'

Bavle samt tagværk i sk€1 ned halvdel6n af udgif-
terne tlI hver part.

$ 8. BLBYCCELSTNS YDIIT FRE}'ITR{DEN

s tk. I

s tk

Ingen forrn for reklanerina ved skiltning' belvs-
ning, flatning og llgnende på eJendommene må fin-
de sted. Dog skal det være tilladt på eiendomme'

der falder ind under S 2, stk. J, at opsætte et
skilt af en størrelse på ikke over o,t t2, og

hvortil lkke må anvendes lysende' reflekterende
og fl uores cerende nat€rialer.

AIle tage skal dækkes med teel eIler mørke (sorte
btåsorte, brune eller brunrøde) materialer,

stk, l . Udvendige bysningsdele må kun rremtræde j. farver



dannet af hvidt, Aråt eller sort erler iordfar-
verne (okker, terra d€ sienna, umbrå' engelsk-

rødt, italiensk-rødt, dodenkop) eIl€r disse sidsL-

nævnte farvers blandinA med hvidt, aråt eller sort'

Ti1 dører vindue skodder og l ranende min-

dre bygninssdele kan dos også anvendes andre Ia'-

ie FÆ LLE SHU S E

stk, r.
OG HUSE MED UDLEJ N INC SVÆR LL SER

s tk

stk. ).

På de på d € k I a r a t i o n s r i d s e t viste to sieder
skal der for hvert af olrlrådets to halvdele I + I1

oA III + Iv oPføres et fælleshus for områdets bebo-

ere oer et hus nred sLrppleringsværelser oa gæsrevæ-

Såfremt opføreLsen af fælleshusene påbegvndes in-

den 2 år efier salget af det sjdste delområde'

yder kommunen et tilskud på 5'ooo kr' pr' boliS -

lastEat på basis af byågeookostningsindekset t or

enfåmiliehuse Pr. iuli 1975 og reguleret i ror-

hold ti1 dette indeks oC indekset på udbetål ings-

tidspunktet' Tilskudets størrelse kan dqA ikke o-

verstige størrelsen af investeringen i felIeBhu-
sene. Tilskudet kan ikke overstige det beLøb ' der

udgør den til enhvet tid værende forholdsvise de1

meIl€n antallet af solgte parcsller os det sanle-

de antal parceller i området ' Tilskudet vdes ved

udstedelse af bygningsattest foi fælleshusene '

/e j es,
Fælleshusene og husene ned værelser skal adminr-

streres, drrves oa vedllgeholdes af områdets

Srunde i e rf o ren ing .

Områdets beboere skal have fortrinsret tlI at le-
je suppl eringsværel serne og gæstev4relserne'

rlr.rsene må i,(Le sæ.Lges e.L.lea Pant,ætte' Lden so:l-

tykke fra kommunen og frå område H-s panthavere'

stk

stk



\ Io. FÆLI-ESOMRÅDD FOR O}1NÅDI]TS BDROE]IE

stk

srk

stk. 3.

Stk. lr

\ ]I. TERRÆNRFCULERING

s tk. I

$ 12, LEDN lNGSANLÆC

s rk

Arle områdets area1e., de. lkke er udlaet ti1 of-
fentlig vei eller 3t1 eller errdmatrlkuleret sori

grundaieal, er fællesaieal for hele beby8Belsen.
Areå1erne er benævnt v.

På disse fællesareater kan der udøves sådanne frl-
t i d s a k t i v i t e t e r ' som området s beboere nå tte ønske

at udø!e, såfremt aktivlteterne ikke efter byrå-
dets skøn vi1 være ti1 Bene foi de omboende.

Fæ11esårealerne administreies oe vedtl8eholdes af
områdets erundeierforenlnB. IndtlI denne er oPret-
tet, adh'tnistieres a.ealerne af viborg kommune s

lanclbrus3 Iord' hvoretter areaferne bortsel frd dct i

pLrr\' q-n;vnte vederldgsfrj tilsr'ddes denre g-unde'e'-
forening.
På fallesarealet, bel lAAende heller delområderne

/ ae 6s l ar ioveds t -en
I oe I1r, Jkal der med grundeierfoieninAens t11-
ladelse kunne etableres en lnstttutton (børnern-
stitutlon, familietnstttutlon e11€r lrenende) even-
tuelt soD alnlndelis daginstitution,

Terrænrc6ulerlng må kun ske efter en sånlet af by-
t'åd€t godkendt pIan.
Planen udarbeJdes sanmen ned veJ- og stlplånen for

Planen skal væ.e koordlneret ned nabo-delonrådet.
Pl planen skal være fås{lagt de enkette grundes

frefltidtee terr'æn samt bygnlngernes høJdeplåcerl:-

De til de enkelte parcellei fia hovedlednlnger fot'
kloak etåblerede stiklednin€ler og stikbrønde ren-
og vedltgeholdes af grundeJerne på hele 3træknlngen
fra howedl edn lneen .



s tk. 2.

t 1] . AFFALDSPLADSER

stk, I

I ]q

Lysmaster og wandstophaner samt de til e1- og te-
lefonlorsyningen fornødne kabelskåbe anbrinA€s
baA skellinien mod veJ eIler sti, hvi.Iket skal re-
spekteres af giundeJerns,
GrundeJerne er endvidere pl tgtige rri ar rÅle. ar
forsyningsledningsr af €nhver a.t t1l betjeni"ng af
ejendomde i onrådet fremføres ower parcellerne in-
denfor en "one pa 25 cm - mål.t fra vej- eiler srr-

Havealfatdspladser, skarnkassei, spande ag/eIIet
sække tiI dagrenovatlon skal anbrinAes eller af-
skærm€s sål€des, at de lkke €r synlig€ fra veje,
stier eller offentlige parkområder,
Anb.ingelse samt ren- og vedligeholdelse skal i ov-
rigt sk€ såredes, at de ikke er Eil ulempe for de

ANTENNER

Stk. t, Ud€ndsrs antenner må ikke være højere end .I5o cm

over høj€ste punkt på taget.
Såfreht sær-li6e forhold taler de.fo., kan viborg
byråd 6iwe tilladeIser, der lraviger ovennævnte,

$ r5 GRUNDEJERFOREN ING

stk Til varetage.Ise af grundejernes interesser og dis-
ses forpllgtelser i henhold ti1 denne d€kIa!ation
sti.ftes €n trundeJe!forening, hvis love skal god-
kendes af byrådet, der også er berettiget tiI ar
kræve bestemnelse. tiI præciserin€ af foreningens
virksomhed optage t i 1ov€ne,

stk. 2. Dnhvei parceleJer ei pligtigt medlen a. giundejer-
foreningen.

Der skal oprettes 6n grundejerforenin6 omfattende
hel e område H.

stk 3.



s tk

stk

t 1b ÆNDR INGER

stk. 1.

stk

i 17

T lNGLYSN ING

s tk. t

PÅTALEFET

Stk. 1. Påtaleiet med hensyn ti1 overholdelse af de i den_

ne deklaration anførte bestedmelser har a1€ne vi_

borg byråd.

CrundeJerforenlnAen skår stil'tes' når' halvdelen
af pårcellerne inden for deklarationsonrndet er
beby8ge t .

Grunde j erforen ineen skå1 varetage admlnlstratjonen'
driften og wedl igeholdelsen af områdets fællesa'ea-
1er, fæ11eshuse og huse med supplering..sværelser oA

gæs t ewære 1s et.

OG DISPENSATION

Bvr'ådet kan tillåde mlndie afwinelser fra bestem-

melserne i denne deklaration, når 3æ11ige for'hoId ,+
taler heifor, oS nåi sådanne åfvlgetser - €fter
byrådets skøn - ikke berøver kvarteret dets kårak-
ter efter denne dektarations bestenmelser'

A11e spørAsmå1 vedrøiende denne deklaiation oe for-
tolkning af dens bestemlnelser åfgøres af bvrådet,
hwis afgørelse Arundelerne er PligtiAe åt underka-

ste sig, dog tied rekurs til dohstolene'

Denne deklaratlon vi1 være at tlnAtvse på nåtr' nr'
4 a og 5 c, Ove.lund by, Asmild soen' i det ori-

fang disse pårce11er indgår 1 deklarationsonr'ådet

'r)ed 
priorltet forud for å1 panteSæ1d.



bors, den 7, rnai r9i6.

/) )/.t, t/1 . /"tl/nt,
o. Th. Niolsen

borgme s t er

Nærværende dektaratlon begæres tlnqlyst på Fatr. nr. 4

6 fx 09 6 fø, Overlund by, Asmlld sogn.

6 fk,

Det tiltrædes, at fonanstående deklaration tinglyses qbetinget
på de i Hyrdehaven i Vibong ApS tilskødede arealer folud for
al pantegæld.

Viborg, den 2. juli 1976
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