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Deklaration om bygningernes ydre fremtoning m.m. 

Undertegnede ejer af matr.nr. 1-e, 1-d, 36-c Klakring By, Klakring pålægger herved délareal nr. 2 

af matr.nr. 36-c, delareal nr. 5 af matr.nr. 1-d og delareal nr. 7 af matr.nr. 1-e, herefter benævnt 

deklarationsomradet, jfr. vedlagte kortbilag udfærdiget i februar 2004 af Landinspektørfirmaet 

Bonefeld & Bystrup A/S, nedennævnte bestemmelser. 

Deklarationsareaiet (ca. 0,7 ha), der er under særskilt matrikulering og afmærket med 
betonskelpæle, er identisk med det areal Strandbeskyttelseskommissionen har friholdt fra 
strandbeskyttelseslinien, og som rummer en række strandhuse (badehuse) fra ig20-30'erne, 
således som vist på vedlagte kortbilag. 
Deklarationsareaiet rummer 26 husenheder. Antallet af husenheder må ikke forøges. 

1. Farve-oa materialevalg 

Husenes ydervægge skal altid være opført af massivt træ, altså ikke pladematerialer eller andre 
kompositter. Taget sort tagpap. Huse, som på deklarationstidspunktet har en anden tagbelægning 
ændres til sort tagpap i forbindelse med udskiftning af taget, dog senest 2020. 

Væggene skal være malet i sort eller svenskrød. Vinduerne (sprosser, lodposter, karme o.lign.) 
males hvide. ORIGINAL 172322 01 0000,0051 16.03,2004 1 
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2. Ændring af husene 

Det er målet af fastholde det gamle bygningsmiljø med badehusene fra begyndelsen af 1900-tallet 
ind. det individuelle præg. 

Bygningerne må derfor ikke ændres eller udvides. Dette skal dog ikke være til hinder for mindre 
udvidelser til at opfylde et tidssvarende behov for et badeværelse, køkken eller lign. 

Alle mindre tilbygninger skal placeres på bagsiden (vestsiden) af den eksisterende bygning og 
opføres i samme stil som denne. 

Bygningerne må ikke forsynes med store vinduespartier i f.eks. plast - metalindramning eller andre 
miljøfremmede bygningsdele. 

Denne bestemmelse forhindrer dog ikke gennemførelse af det byggeri, der er meddelt 
byggetilladelse til på deklarationstidspunktet (hus nr. 25 og 26). 
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Alle ønsker om bygningsændringer skal forud skriftligt godkendes af de påtaleberettigede. 

3. Brand- eller anden ødelæggelse, helt eller delvist. 

Deklarationen er ikke til hinder for genopførelse af bygninger i stort set samme stil og størrelse som 
den beskadigede bygning, hvis der i øvrigt kan opnås tilladelse til det, og det sker efter 
retningslinierne i denne deklarations punkt 1 og 2. 

Genopførelsen skal forud skriftligt godkendes af de påtaleberettigede 

4. Beplantning 

Bygningerne skal fortsat ligge i "åben kontakt" med stranden. Der må derfor ikke etableres 
beplantning på østsiden af bygningerne, som kan sløre den visuelle forbindelse mellem stranden 
og husene. 

5. Påtaleret 

Påtaleberettiget i henhold, til bestemmelserne i denne deklaration tilkommer den til enhver tid 
værende ejer af deklarationsareaiet samt Juelsminde Kommune 

Foranstående deklaration begæres tinglyst servitutstiftende med prioritet forud for al pantegæld på 

matr.nr. 1-e, 1-d, 36-c Klakring By, Klakring, idet der med hensyn til servitutter og andre byrder 

henvises til ejendommenes blade i tingbogen. 

Dato:, i 1 Zwy 

For/Palsgård Gods A/S, reg.nr. 2343917 - som ejer af matr.nr. 1-d, 1-e, 36-c Klakring By, Klakring: 

Birger Brix 

Nærværende deklaration godkendes både i egenskab af påtaleberettiget og i medfør af § 42 i 
lovbekendtgørelse nr. 388 af 06.06.1991 om planlægning, idet samtidig erklæres, at tilvejebringelse af 
lokalplan er ikke påkrævet 

Juelsminde Kommune, den 1° • m a r t s 2004 
P.k.v. 
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Påtegning på byrde 
Vedrørende matr.nr. 1 C m.fl. Grund, Klakring By, Klakring 
Ejendomsejer: Palsgaard Gods A/S 
Lyst første gang den: 16.03.2004 under nr. 14911 
Senest ændret den : 16.03.2004 under nr. 14911 

Lyst med frist til 01.07.2005 til matrikulær berigtigelse 
fsv. angår matr. nr. del 2 af 36 C, del 5 af 1 D og del 7 af 
1 E Klaring By, Klakring 

Dokumentet vil blive slettet efter fristens udløb, med mindre det 
forinden er modtaget til endelig lysning. Det bemærkes, der forfalder 
fuld stempel ved fristens udløb. 

Rids nedlagt i akt 

Retten i Horsens den 17.03.2004 

^?4*y Hfiéfé/tttis 
Inger Andersen,tlf.76254558 


