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De i denne deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed
Jer udstykket af mat.r. nr. I0 a, Bredballe by, Bredballe.

0mrådet er omfatt.et af byplanvedtægt nr. 2O4 samt gældende
l-oven.

for alle parcel-

regler i bygge-

r.0.

l.t.

1.2.

r.3 .

I .4.

I.5.

a)

b)

c)

Ve.i- oq stiforhold 2101.,185 ?Bg 40

Veje indenfor deklarationsområdet er private. De udføres som en
kombination af stilleveje- og lege/opholdsgBder.
Vejene kan ikke forventes overtaget som offentlige veje.

Kørende adgang til deklarationsområdet må !,r.:n finde sted ad Majs-
vangen. Parkering skal. fi.nde ,-.ed på de osrtil indrettede P- plad-
ser. Af- og pålæsning er dog tilladt på vejene.

Parkering af ]astvoqne, busser, arbejdskøretøjer eller lignende
større køretøjer, nr;, ikke finde sted p cmrådets parkeringsplad-
ser og adgangs- ophoj ds- og Iegearealer . Af- og pålæsning er dog
tilladt.
Al henstilling af campingvogne må ikke finde sted på P-pl.adser,
men kun på til formålet specielt indrettede pladser.

Fremtidige ejere skal uden erstatning tåIe:
At der i en afstand af indtil 70 cm fra skel mod vej og sti, samt
mod parkeringsarealer opsættes master og kabelskabe samt nedlæqges
ledninger for el-forsyning og gadebelysning m.m..

De ulemper, der måt.te følge af, at skråninger- p.g.a. vejenes og
strernes udgravninger eJ.J.er påfyldning føres ind på parcellerne.

At der å parcellerne mod vej/sti (hvor huse er placeret med facade
nrod ve3zsti) i en afstand af 2r9O n kan placeres fjernvarmeledning,
vandl-edninger, elkirbLer, fæIlesantenne - og telefonkabler.m.v. samt
at der kan foretages nødvendrge reparationsarhejder på de nedlagte
ledninger og kabler.

På parcellerne eller på de på disse opførte bygninger må der ikke
opsti.l.les udendørs antenneanlæg, og ejeren af parcellerne er for--
pligtiget til at deltage'i udgifterne til drift og vedligeholdel-
se af en for det stedLige område etableret antenneforsyning. Evt.
administreres dette af grundejerforeningen.

AIIe parceller indenfor området skal tilsluttes f,jervarmenettet.

BEPLANTNING M.V.
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0mrådets anvendelse, samt be Isens omfan Iacer

side 2

på kort-

bebyggelse

0rnrådeL må kun bebygges med bebyggelse i r plan , I L/z plan med den
udnyttede overetage udført som høj tremper ifacadehøjde 4,45 m mårLfra terræn til skæring mellem yoeivæg og tag), samt boriger i for-
skudte plan, som vist på kortbilag. (Type A,B,C).
Etape I omfatter kun boliger i 1 plan åg L l/Z plan.

På hver parcel må opføres bebyggelse i et omflang som vistbilag I og 2 med hensyn til bygfiefeft
Der kan ikke forventes meddelt tilladelse tiI yderrigere
på de enkelte parceller

Bebyggelse opføres med facaden placeret i de på kortbiLag z angivnebyggelinier med et_forarear., sonr hovedregeL zrgo m fra vå;/stiisket.
Bebyggelse skal opføres i naboskel.
Gavlbebyggelse kan opføres i vej/sti-ske] hvis en afstand på 5,0 mtrI nabogavL overholdes (carporte dog undtaget).
På forareaferne mellem byggerini"n o! i en årstand af indtil 0,7 mfra vej/sti kan opføres miÅdre udbygÅinger som overdækket indgångs-parti med tilstødende udhus

På bygninger, der opføres i I pran, udføres tage med en taghældningpå 20 - )0 grader.
På-bygninger, der udføres i r etage med udnyttet tagetage med trem-pel, udføres tage med en hæIdning-på 40-50 qrader. -

Etape I indeholder ikke huse i forskudt p1an.

Tage må kun udføres som sadertage, med undtagelse af område med hu-se i forskudt plan.

c:,rporte skal opføres indenfor de viste byggeferter og udføres med
silnrme taghæIdning som de huse de bygges op-[it.
Bebyggelsen skal praceres, så overkant gurv er beliggende højst
20 cm over terræn - fra en gennemsnittig niveauriniå-på p"r"ållun.

Bebvoqelsens ydre fremtræden.

Der gæIder ingen særIige bestemruelser for området, udover bestem-
meLserne i byplanvedtægt nr. ZO4.

Facader skal opføres i teglsten er-r.er fremstå som pudseoe erter
vandskurede facader, der kan farves.
Dele af facaden kan opføres i andre materiarer. carporte udføres
med tagbeklædning som boliger.
udhuse samt overdækkede inågangspartier kan opføres i andre mate-
rj,aler og anden tagbekJ.ædning.

Tage kan udføres i ryse materialer, når arkitektoniske forhold ta-Ier herfor.
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Heon oe beplantninq.

Det omkring hver bolig værende ubebyggede areal, der ikke er befæs-
tet, skal anlægges og vedligehofdes som have. Ubebygget areafer
skal holcles ryddelige og fri for udkrudt på en sådan måde, at nabo-
er ikke qeneres.

Der må ikke etableres andet hegn end levende hegn i form af hæk-
plantning i sket, medens l"evende hegn mod vej/sti parkeringsareaf
skal plantes i en afstand af mindst l0 cm fra parcellens skel mod

ve1/sLt/ parkering.

Langs parcellernes skel mod veje og stier, skal terrænforskel'Ie som

hovedregel udlignes ved anlæg af skråning med max. hældning på I:2.

Udstykkeren udarbejder bepJ.antningsplan indenfor deklarationsområdet.

Fæl l.esarealer

Fællesarealerne, som består af stier, fælles grønningr legeplads,
fæ]les adgangs- opholds- og legearealer, skal stedse bibeholdes
som området,s fællesarealer og holdes i sømmelig stand.

De i området udlagte fællesarealer, som vist på kortbilag I og 2,
skal vederlagsf,' " af udstykkeren tilskødes grundejerforeningen.

Udstykkeren foranlediger fællesareaferne planeret, muldbeklædt og
tilplantet. eller t.iIsået med græs inden overdragelsen tiI grund-
ejerforeningen. Beplant,ningen langs Juulsbjergvej udføres efter
nærfirere af,tale med Vejle kommune.

Udstykkeren foranlediger de på kortbilag I og 2 anviste stier eta-
pevrs anlaqt.

Fæ1 Ies carporte.

FæIles carporte kan opføres på de arrviste byggefelter, som vist på
kortb j.Iag 2.

FordeLrng af andele i carportene fastsættes og administrere.s af
grundejerforeningen, ligesom grundejerforeningen fastsætter regler
for den f,rernti.dige drift og vedligeholdelse.

De af byggefelterne omfattede dele af parkeringsarealet skal stil-
les vederlagsfrit tiI rådighed, og skal om fornødent kunne tillades
udstykket som sokkeljord.

Grurrde.jer f,orening

Den enkelte boligparcel har pligt tiI at være medJem af grundejer-

foreninqen.

Grundejerioreninqen skal oprettes, når byrådet fremsætter krav

herom.
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Grundejerforeningen skal forestå drift. og vedligeholdelse af veje
og stier, i det omfang disse ikke overtages som offentlige, samt
alle ubebyggede fæIres opholds- og parkerir'qsarealer oq beplantnings-
bæIter, der er beliggende uden for de enkelte parceller.
På kortbilag t er vist de arealer, som grundejerforeningen skal fo-
restå.

Etablering, drift og vedrigeholdelse af evt. fæIreshuse påhvirer a-
lene grundejerloreningen.

Etablering af legepladsindretninger som sandkasser etc. foretages
af, grundejerforeningen.

Grundejerforeningen br prigt.iq ti}, efter påkrav fra udstykkeren,
vederlagsfrlt at tage skøde på de i området udlagte fællesareaLer
samt vej- og stiarealer i det omfang, disse ikke overtages af det
o ffent I ige.

Grundejerforeninqen er berett.iget til med z/3 naysritet af de på
generalforsamlingen mødende medlemmer, at træffe bestemmelser om,
at grundejerforeningen kan søges sammensfuttel med en nærliggende
grundejerforenj.ng.
Eventuel sammen.lægrring med en anden qrundejerforening fr:rudsættes
at ske efter l'rivillig aftale og med vejle Byråds godkendelse.

Di spensat i.on

Byrådet kan meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i st.rr-d med principperne i deklaratio-
nen.

Påtaleret

Påtaleret i henhold til deklarat.ionens bestemmelser tilkommer VejIe
Byråd

Deklarationen begæres tinglyst med prioritet forud for pantegærd på
matr. nr. 10 a, Bredballe by, Bredballe, - samt alle parcelrer, der
udstykkes herfra.

Som ejer af, matr. nr. I0 a. Bredballe by, Bredballe.
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