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Deklaration for område nordvest for 
Resen skole 

Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfat- 
tende dele af matr. nr. 9 a, 10 m og 11 a, Resen under Skive jorder i Skive 
kommune, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, som 
også har gyldighed for alle parceller, der efter den I. juni 1977 udstykkes 
indenfor området fra de nævnte ejendomme. 

1.1. 

1.2. 

§ 1. 
Grundejerforening 

Den til enhver tid værende ejer af arealer inden for deklarationsom- 
rådet skal være medlem af en grundejerforening. 
Den grundejerforening, der oprettes i medfør af nzrværende deklara- 
tion skal sammensluttes med den tidligere oprettede grundejerforening 
i Resen Vest I, såfremt nævnte grundejerforening vil acceptere denne 
sammenslutning. 
Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer 
kan det besluttes, at ejere af grunde uden for deklarationsområdet 
kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grund- 
ejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. 
Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25O/o af grundejerne 
kræver det, eller når mindst 25"/0 af de udstykkede grunde er solgt, 
og byrådet eller udstykkeren kræver det. 
Det påhviler udstykkeren at tage initiativet til indkaldelse til stif- 
tende generalforsamling. 

, 1.3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles in- 
teresser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens 

1.4. 

1.5. 
1.6. 

område. 
Udover de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som kræ- 
ver kvalificeret flertal på en generalforsamling, kan beslutninger om 
ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver økonomisk ind- 
betaling ud over administrationskontingentet, kun vedtages med 
mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlem- 
mer. Iøvrigt fastsætter grundejerforeningen selv i vedtægterne, med 
hvilket flertal en beslutning skal vedtages. 
Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal 
være undergivet de væmetingsregler, der findes i nærværende dekla- 
ration. 
Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement. 
Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse 



og,fordding.dt midler, der;: sk'd. anvendes AE gp~nedare lsa  a€. fmenin- 
gens formgl. 

1.7. Grundejerforeningen har. pligt; til. e f t e r 2  påkrav fra byrådet at  tage 
skøde på private vej-, sti- Og fællesarealer inden for deklarationsom- 
rådet, og byrådet eller den der måtte videreudstykke arealet, har 
pligt til at-give skøde på disse; 
Grundejerfbreningm- overtager arealerne- vederlagsfrk, men skal b e  
tale. samtlige- omkostninger - ved overdragelsen. 

1.8: Med 213 flertal af de på' eii generalforsamling mdende  medlhmer 
kan grundejerforeningen træffe' b'eshtning om anvendelsen af fælles- 
arealer. 

1.9. Grundejerforeningen kan "underskrive alle beslutninger om fællesarea- 
ler, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. For- 
eningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende 
på de .enkelte ejendomme ud&. sairskilt godkendelse fra grundejerne. 

s 2. 
VeJe og stier 

2.1; Belysningen af veje og andre-færdselsarealer skal udformes som luft- 
ledningsfri belysning efter byrådets nærmere bestemmelse og drift 
samt- vedligeholdelse af belysningen foretages af grmdejerforenin- 
g e - p å -  de arealer, som ikke. forvaltes af det offentlige. 

2.2. Vej- og stiarealer, som ikke; overtages af det, offentlige skal tilskødes 
grundejerforeningen, når udstykningen : er, godkendt af landbnigsmini- 
steriet og grundejerforeningen er7- stiftet. 

s 3. 
Parkering- 

3;l. Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og- fragtbiler o.lign. er: for- 
budt på eller ud for grundene. Campingvogne, både o.lign., som an- 
bringe-pi- grmdenes.rn8-.ikke:væi-e til-væsentlig gme fm naboerne: 

§ 4. 
Grundenes bebyggelse, byggepligt m. m. 

4.1. Byggeri på grunden skal påbegyndes senest. i år  fra skæringsdagen. 
Ved byggeriets- påbegyndelse forstås. den. af' kommunen kontrollerede 
afsætning af et parcelhus-$ grurd.en-pF grundlag af-uditedi' Bygge- 
tilladelse; Ved manglende- opfyldelse- af- m v n t e  bebyggelsespligt- kan 
Skive, kommune kræve vederlhgsfri ' tifhgeskødning- tiI liommunen 
alene mod tilbagebetaling af den erlagte del af købesummen med fra- 
drag af eventuelle renter af. restkøbesummen til dato for- tilbageskød- 
ningen. 



$ 5; 
Teknlsk forsyning. 

5: 1. Bidrag til offentlige kloakanlzg og rensningsanlæg * betales i henhold 
til kommunens kloakbetalingsvedtægt. 
Bidrag ,til el- og vandledninger betales i overensstemmelse med ved- 
kommende forsyningsselskabs regler. 
Stikledninger bekostes og vedligeholdes- af, vedkommende grundejer. 
Jvf; dug vedkommende - forsyningsvaerks regulativ. 

5.2. Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle eller underskrive deklaratio- 
ner med eller uden pant til tinglysning på de udstykkede grunde, så- 
fremt dette forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grund- 
ejerforeningen i forbindelse -med- anlæg og vedligeholdelse af lednin- 
ger-&- enhver art. 

5.3. Fremføring- af -og. vedligelioldelse af ledninger af enhver art kan fo- 
retages uden samtykke fra de bermte grundejere. Disse skal dog så- 
vidt muligt- gives et passende varsel inden arbejdets. iværksættelse. 
Eor ~ ulemper som følge af ledningsføringer. og andre foranstaltninger, 
der foretages i forbindelse med udstykningen og områdets ; grundmod- 
ning kan ikke kræves erstatning. 

5.4. Stikledninger for kloak og vand skal føres mindst 1 m inden for 
grundens skel. 

5.5: Deklarationsområdet- forsynes med vand fra Skive vandværk. 
E6. Grundejerne kan- for egen regning foretage sådanne, ændringer af ek- 

sisterede diænledninger, som ikke krarver en vandløbsrets medvir- 
ken i henhold til gældende lovgivning. 

5.7. Deklarationsområdet skal forsynes med el ved fremførelse af jord- 
kabler. 

S.$. Udendnirs. antenneadæg må. hØFt hzves 2. m-. over den på grunden 
værende højeste. bygningsdel,. og -der. må ikke ~ anbringes mere end een 
anxennemast på. hver grund. 

S 61. 
Terræn regulering 

6.1. Terrænreguleringer må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra by- 
rådet. Ansøgning om sådan tilladelse. skal vedlægges erklæring fra de 
b-er~rte grundejere. .Terr;i.fireguleringer-på indtil k 0,5 m i forhold til 
eksisterende terræn og ikke nærmere skel.. eller byggelinje end 1,O m 
kan dog finde sted uden byrådets tilladelse. 

§ 7. 
Plantning, fællesarealer og hegn 

7.1. Plantninger inden for deklarationsområdet, men- uden for parcelhus- 
grundene og disses skel, foretages og vedligeholdes af Skive kommune. 
Efter den 1.1. 1981 skal grundejerforeningen overtage, tage skøde på 

5 .  



og vedligeholde de på medfølgende plan med krydsskravering viste 
arealer, såfremt Skive kommune ønsker det. 

7.2. Overtager grundejerforeningen vedligeholdelsen, kan den påtalebe- 
rettigede, såfremt vedligeholdelsen ikke er i overensstemmelse med 
de herom trufne aftaler, lade arbejdet udføre af andre på den ved- 
ligeholdelsespligtiges regning. 

7.3. Fzlles hegn og egne hegn, der erstatter fælles hegn, må kun etableres 
som levende hegn, med mindre Skive byråd tillader anden form. 

§ 8. 
PBtaleret 

8.1. Påtaleberettiget ifmlge nærværende deklaration er Skive byråd. 
8.2. Byrådet kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerfore- 

ningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. 
8.3. Ved overtrædelse af deklarationen kan grundejerforeningen udøve 

påtaleretten, hvis byrådet ikke senest 3 måneder efter at være blevet 
opfordret hertil har udøvet påtaleretten eller tilkendegivet, at det 
agter at gøre det. 

§ 9. 
Dispensation 

9.1. Den påtaleberettigede kan meddele dispensation fra deklarationens 
bestemmelser, såfremt samtykke hertil i hvert eneklt tilfælde gives af 
grundejerforeningen og de af dispensationsforholdet berørte personer. 

§ 10. 
Tinglysning 

1 O. i. Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på samtlige de 

10.2. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad 

10.3. Nærværende deklaration respekterer al nuværende pantegæld. 

ejendomme, der er nævnt i deklarationens indledning. 

i tingbogen. 

§ 11. 
Værnetingsbestemmelser 

1 i. I. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den 
ret, under hvilken ejendommen er beliggende. 

Skive byråd, den 21. juni 1977 

P. b. v. 
Peter Kjnrgaard Orla B. Madsen 

Deklarationen er tinglyst den 19. august 1977. 
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