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Matr, nr. l - m.fl.
Husby by, Husby sogn
Ulfborg herred
Ringkøbing amt

Anmelder:
Teknisk Forvaltning
Ulfborg-Vemb kommune

BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR EN DEL AF HUSBY SOGN

§ l

Område.

1. Området begrænses som vist på vedlagte kortbilag mod nord
af: Statens ejendom "Klitplantagen11.

Mod øst af: Statens ejendom plantørgården i Husby og den pro-
jekterede landevejs vestskel ind til Vedersø skel.

Mod syd af: Sogneskellet til Vedersø.

Mod vest: Byplanvedtægt nr. lfs østgrænse.

2. Området omfatter de ifølge vedhæftede fortegnelse opførte
matr. nr. (Bilag l), samt alle parceller, der efter 1.3.197°
udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Området opdeles i underområderne A l og A 2 således som nær-
mere beskrevet neden for i § 4.

§ 2

Veje og stier.

1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje og stier med
retning og beliggenhed som vist på kortbilaget*

2. Offentlig bivej nr. 15 udlægges i 11 m bredde fra offentlig
abivej nr. 4 mod øst over matr. nr. 17 "~ til den nye landevej.

3. Sti I - L udlægges i k m bredde fra offentlig bivej nr. 4
mod øst over matr. nr. 25 —, l —, l —f l —^, 6 —, 93 ~* 93 —
og 93 — til den nye landevej.

4. Sti M - N udlægges i 4 m bredde fra den offentlige bivej nr.
5 mod syd-øst langs sogneskellet mod Vedersø kommune til den
projekterede landevej,



2.

5. Almenheden har ret til gående færdsel på veje og stier.

§ 3
x)Byggelinier ' og hjørneafskæringer,

l* Langs den projekterede landevej fra Husby til Søndervig på-
lægges byggelinier på loo m fra vejskel, dog fra offentlig
bivej nr<> k og til Vedersø kommunes grænse kun 5o m*

2. Langs nye veje, for hvilke byggelinier ikke pålægges i hen-
hold til vejbestyrelsesloven, pålægges byggelinier i 15 m fs
afstand fra vejmidte (for 8 m veje l4 m),

3. Langs de nye stier l - L og M - N såvel som alle senere sti-
anlæg pålægges byggelinier i 25 m fs afstand fra stiens midte,
jfr. kortbilaget.

x) langs de offentlige biveje nr. 3» ^» 5t 8 og ik er pålagt i
medfør af vejbestyrelsesloven byggelinier i 15 m 1s afstand
fra vejmidten.

§ k

Grundens benyttelse,

l, Vedtægtsområdet deles i 2 underområder (se kortbilaget).

Område A l begrænses mod nord af: grænsen for byplanområdet *

Mod øst af: grænsen for byplanområdet.
Mod vest af: byplanvedtægt nr. l fs østgrænse.
Mod syd af: sogneskellet mod Vedersø,
Mod syd-vest af: vestskellet matr. nr. l — og 14 —.

Område A 2 begrænses mod nord og vest af byplanvedtægt nr. 1.

Mod øst af: østskellet for matr. nr. 16 —,
Mod syd af: sogneskellet mod Vedersø,



3.

2* For områderne A l og A 2 gælder følgende bestemmelser:

a. På grundene må kun opføres eller indrettes bygninger til
sommerbeboelse, d«v.s. beboelse (natophold) i tidsrummet
l, april - 3o. september og uden for dette tidsrum kun til
kortvarig ferie, week-ends eller lignende«

På hver grund må kun opføres eller indrettes een enkelt
beboelse.

b. Sognerådet kan tillade, at der på enkelte grunde indrettes
feriekolonier, sommerpensionater samt udsalgssteder til
opfyldelse af beboernes daglige fornødenheder eller mind-
re reparationsværksteder med tilhørende beboelse,

c ø For område A 2 gælder tillige, at området i hele sin ud-
strækning kan anvendes til campingplads«

23« Transformatorstationer på indtil 2o m grundareal og indtil
3 m i højden kan opstilles i området under iagttagelse af de
i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til naboskel og
vej og om bebyggelsens udformning i overensstemmelse med den
øvrige bebyggelse i området, dog må stationerne opføres i

naboskel, når højden ikke er over 2,5 nu

§ 5

Grundstørrelser«

1. Alle nye grunde skal udstykkes med en størrelse på mindst
p

5«ooo m og skal kunne rumme et kvadrat med sidelinien 4o m«

2« Udstykning må kun foretages på grundlag af en samlet plan
for hvert enkelt delområde« Såfremt der ikke kan opnås enig-
hed om udstykningsplanens indhold, vil planen blive fastlagt
i et tillæg til nærværende byplanvedtægt«



§ 6

Bebyggelsens omfang og placering.

!• Udnyttelsesgraden må ikke overstige o,l.
Endvidere må ingen bygning opføres med m
bygget areal, exclusiv garage, udhuse og lignende.

2
Endvidere må ingen bygning opføres med mindre end 5o m be-

2. Hvor større afstand ikke er fastsat på anden vis jfr. § 3,
skal bebyggelsen holdes mindst lo m fra skelf jfr. dog byg-
ningsreglementets bestemmelser og garager, udhuse m.v.

3« Enhver bygning skal opføres med længderetning i øst-vest.

§ 7
Bebyggelsens udformning,

l, a) For al bebyggelse gælder, at tagrygningen skal forløbe
parallelt med den pågældende bygnings længderetning*

b) Skorstenen skal føres op gennem tagrygningen.

c) Bygningerne skal opføres med stråtag, og taget skal danne
en vinkel på mellem ^5 og 5o med det vandrette plan.
Taget skal forsynes med halv-valm.

d) Bygningerne og deres omgivelser skal holdes i forsvarlig
stand, således at de ikke frembyder et ubehageligt skue.

e) Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gi-
ves en højde, der overstiger 6 m over terræn (niveauplan),
målt efter reglerne i byggelovgivningen.
Bygningshøjden må ikke overstige 2,25 ni målt fra terræn
til den linie hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra
gavle. Dog kan sognerådet tillade, at bygninger til de i
§ 4, stk. 2 b omhandlede formål opføres med en facadehøjde
på indtil 3»o m.

f) Enhver bygning skal opføres med murede ydervægge, hvis ma-

teriale skal godkendes af sognerådet.
Ydre bygningssider og sokler skal fremtræde i farver dan-
net af jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelsk-



rødt, italienskrødt og dodenkop) hvidt eller sort.
Til døre, vinduesrammer, skodder o,lign. er det dog til-
ladt at anvende jordfarver og hvidt.

§ 8

Bebyggelsens ydre fremtræden«

1. Kommunalbestyrelsen kan gøre en byggetilladelse afhængig af,
at bebyggelsen i sine væsentlige træk får en sådan ydre ud-
formning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige

bebyggelse på stedet kan opnås en god helhedsvirkning.
Kommunalbestyrelsen kan i byggetilladelsen stille krav, der
er nødvendige for at bebyggelsen såvel som dens hegning kan
fremtræde på en i forhold til dens omgivelser og til den øv-
rige bebyggelse på stedet rimelig og forsvarlig måde.

2. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må fin-
de sted. Denne bestemmelse gælder ikke for ejendomme, hvorpå
der af kommunalbestyrelsen i medfør af § 4, stk. 2 b er med-
delt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på
sådanne ejendomme med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse
i hvert enkelt tilfælde må finde skiltning og reklamering sted
i det efter kommunalbestyrelsens skøn sædvanlige omfang for
virksomheder af den pågældende art.

3. Når de i stk. l og 2 nævnte hensyn eller arkitektoniske hen-
syn i øvrigt kræver det, kan kommunalbestyrelsen forlange,
at en bebyggelses ydre fremtræden bevares i samme skikkelse,
i hvilken den forefindes, således at ændringer af disse for-
hold kun må udføres med kommunalbestyrelsen forudgående god-
kendelse,

k. Beslutninger i medfør af stk. 3 skal ved kommunalbestyrelsens
foranstaltning tinglyses på de pågældende ejendomme. Beslut-
ningerne kan af vedkommende ejer påklages til reguleringskom-

missionen for vestre landsretskreds. Klagefristen er 3o dage

fra den dag, da afgørelsen er meddelt den pågældende tillige
med oplysning om denne frist og om, at klage må rettes til
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reguleringskommissionen,

§ 9

Hegn og beplantning,

l, I området må der kun opsættes levende hegn. Al beplantning
skal holdes bag de i § 3 stk, 3 beskrevne byggelinier for
de offentlige stier,

§ lo

Almindelige bestemmelser,

x)l. Før noget byggeri påbegyndes, ' skal der til godkendelse af det.
overensstemmelse med byplanen forelægges sognerådet tegninger,
der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes be-
liggenhed på grunden og deres størrelse, form, farve og ind-
retning ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og
grunden skal oplyses,

x) der gøres opmærksom på, at vandforsynings- og afløbsforholdene
skal godkendes af sundhedskommissionen i henhold til sundheds-
vedtægten,

§ 11
Eksisterende bebyggelse,

1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibe-
holdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggel-
se«

2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til an-
den anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må
ikke finde sted.
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§ 12

Påtaleret«

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Husby
sogneråd*

§ 13

Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten«

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende by-
planvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt ka-
rakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller
fastholde, ikke derved ændres«

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrel-

sens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter
reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner«

Således vedtaget af Husby sogneråd«
Husby, den 3o, november 1967

Jens Andersen
sign«

I medfør af § l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr 63

af 2o. februar 19?o) godkendes foranstående af Ulfborg-Vemb
kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanved-
tægt nr, 2 for en del af Husby sogn i Ulfhorg-Vemb kommune.

Boligministeriet, den k. oktober 1971

P« M« V«
E.B.

K« Lund-Andersen
sign.
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Bilag nr. l

Byplanvedtægt nr. 2 for en del af Husby kommune.

Vedr. § l stk. 2.

Fortegnelse over de inden for tiHægsområdet beliggende ejen-
dommes matr. nr., alle af Husby by og sogn:

l £, l cl, l r_, l u , l x» l ac« l ad, l ae, l ai, l ak, l am,
l a£, 6 a, 6 b, 6 £, 7 a, 13 a, 13 b, 13 d, 13 £, 13 h, 13 i,
13 k, 14 a, 14 b, 14 £, 14 f , ik £, 15 b, 15 c., 15 d, 15 f ,
15 ^, 15 h, 15 JL, 15 k, 16 b, 16 £, 16 d, l? a_, l? f , l? i,
24 a, 25 a, 27 a, 28 a, 28 b, 28 f_, 28 ^, 29 c., 29 £, 34 a_,
52 a, 54 c, 68, 72 c., 88, 92, 93 a, 93 b, 93 £, 94.

Indført •• Hagbogen for retten i Ringkøbing derr -g £U6, 1972
L Y S T

Tingbog: Bd. Bl. Akt





Matr. nr, 13 — m.fl.
Husby by, Husby sogn
Ulfborg herred
Ringkøbing amt

Anmelder:
Teknisk Forvaltning
Ulfborg-Vemb kommune

9.

D E K L A R A T I O N

§ l
Område,

Underskrevne ejere af ejendommene matr. nr. l —, l —, l —,
- ak - aml —•, i ——

13 -, 13
13 -, 13

£13 -, 13
13 a, 14 ̂

28

, c .r .u , x s & s b ^ c _ a, l -, l -, l -, l -, 6 -, 6 -, 6 -, 7 -,
13 -, 13 -, 13 -, 13 -, 13 -, 13 -,

h , e . f , i "h H14 2, 14 ̂ , 14 i, 14 i, 15 -, 15 -,
S 15 -, 15 -, 15 -,2 af 15 -, 15 -, 15 , 15 -, 15 -, 15 -, 16 , 16 , 16 ,

, 17 -, 17 ~, 24 S, 25 -, 25 £, 27 -, 28 ̂ , 28 ̂ , 28 £,
, 28 Ji, 29 -, 34 -, 52 -, 54 ̂ , 68, 12 ±t 88, 92, 93 -.

b c93 "".og 93 "" Husby by, Husby sogn, forpligtiger herved os og
efterfølgende ejere og brugere af ejendommene og herfra udstyk-
kede parceller til at overholde følgende bestemmelser for som-
merhusområdet "Husby Sommerland".

§ 2
Vandforsyning- og afledning,

Det er ikke tilladt at foretage drikkevandsindvinding i området.
Vandforsyning skal ske fra et af landvæsenskommissionen godkendt
vandværk.
Spildevand kan eventuelt tillades afledt til sivebrønd, men iøv-
rigt skal afløbsforholdene ordnes i overensstemmelse med sund-
hedsstyrelsens retningslinier og godkendelse af sundhedskommis-
sionen og embedslægen,

§ 3
El-forsyning m,v,•

Alle el-forsynings- og telefonledninger udføres i jordkabel.

§ 4
Bebyggelse«

For opførelse af bebyggelser i området gælder de i kap. 13 i byg-

ningsreglementet af 1966 gældende regler samt krav som byggemyn-
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digheden i hvert enkelt tilfælde måtte stille ud fra sikkerheds-
mæssige, brandmæssige og sundhedsmæssige hensyn.
Bygninger placeres med længderetning parallel med øst-vest gående
udstykningsskel,

§ 5
Grundejerforening,

Til varetagelse af grundejernes interesser og disses forpligtig-
elser i henhold til denne deklaration stiftes en grundejerforening
for området, der vil være at oprette med en bestyrelse på 5 med-
lemmer, hvoraf l medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, 2 medlem-
mer vælges fra byplanvedtægtsområde nr. l og 2 medlemmer vælges
fra byplanvedtægtsområde nr* 2. Foreningen kan kun ophæves med
kommunalbestyrelsens samtykke,
Grundejerforeningens vedtægter kræves godkendt af kommunalbesty-
relsen og må indeholde bestemmelser om at foreningen har indseen-
de med overholdelse af de i nærværende deklaration indeholdte be-
stemmelser og om at det påhviler den at forestå vedligeholdelse
af fællesveje og -stier samt fællesarealer og parkeringspladser
i det område og forlods at afholde alle omkostninger i forbindel-
se hermed. Hernævnte omkostninger opgøres og palignes parcellerne
særskilt for hvert vejafsnit efter opdelinger udarbejdet af grund-
ejerforeningen.
Enhver ejer ar en parcel til selvstændig sommerhusbebyggelse er

pligtigt medlem af grundejerforeningen fra dennes stiftelse eller
fra underskrift af købekontrakt,
Grundejerforeningen skal senest stiftes når halvdelen af parcel-
lerne indenfor deklarationsområdet er solgt.

§ 6
Vejforhold.

De på vedhæftede kortbilag viste nye veje og stier skal udlægges
i en bredde og med vendeplads som angivet på kortbilaget.
Der må ikke ske udkørsel i oversigtsarealer fra parcellerne.
Parkering på private veje og stier samt på de offentlige fælles-
arealer må ikke finde sted med mindre de er særligt indrettet her-
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til, alle veje og stier samt fællesarealer må til enhver tid
fremtræde i ordentlig stand.
Alle private veje og stier er åben for passage for almenheden,
stier kun for gående færdsel.
Forinden byggetilladelse meddeles må vejen til de udstykkede par-
celler være anlagt med mindst 15 cm gruslag i k meters bredde på
stamvej og lo cm gruslag i k meters bredde på,sideveje.
Husnummerskilte opsættes af kommunen, udgiften hertil pålignes
byggesagerne,

§ 7
Dispensation,

Dispensationer fra deklarationens bestemmelser kan meddeles af
Ringkøbing amtsråd,

§ 8
Påtaleret,

Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejen-
, , - ae - ad - ae ., ai , ak - am - ap „ cdommen matr, nr, l —, l —, l —, l —, l —, l —, l r̂ , l —,
l Ef l Hf ! if 6 if 6 bf 6 o § ? af „ a§ „ bf ̂  df „ ̂ „ hf

13 ̂  13 É, 13 ̂  13 S, 13 2, 13 2, 13 £f 13 2, lk ±, 14 £,
14 *, 14 ̂  14 if 15 -, 15 -, P. 2 af 15 £, 15 £f 15 £, 15 -,
15 -, 15 -, 16 ̂ f 16 £, 16 ̂ , 17 -, 17 f, 17 -, 24 *f 25 -,
25 £, 27 -, 28 -, 28 -, 28 -, 28 &, 28 -, 29 -f 34 -f 52 -f
54 -, 68, 72 -, 38, 92, 93 -, 93 - og 93 £, Husby by, Husby sogn.
Påtaleret har Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse, Ringkøbing amts-
råd og fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds, hver for sig.
Dog kan dispensation omhandlende byggelinier ved offentlig vej
meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kom-
petente myndighed,
Overtrædes deklarationens bestemmelser og bringes forholdene på
stedet ikke efter kommunalbestyrelsens påtale inden for en nær-
mere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er
kommunalbestyrelsen berettiget til at lade de nødvendige arbejder
udføre på ejernes eller brugerens regning.

Tinglyst den 21, august 1972, Dommerkontoret Ringkøbing,
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Matr, nr, 2k-, 28-, 28-, 2?- og 28-
Husby by, Husby sogn

Ulfborg herred
Ringkøbing amt

Anmelder:

Teknisk Forvaltning

Ulfborg-Vemb kommune

Oversigtsdeklaration

Undertegnede ejer af rnatr. nr. 24-, 28-, 28-, 27- og 2«~ Husby

by, Husby sogn, indgår herved på, at der pålægges vor ejendom så-

lydende

Bestemmelse:

"På de på vedhæftede rids med skravering fremhævede

arealer må der hverken varigt eller midlertidigt an-

bringes genstande eller forefindes bevoksninger af
større højder end l meter over en flade gennem de til-
stødende vejbaners mi d t er linie . lf

Denne oversigtsservitut begæres tinglyst på matr. nr. 2-;'r—, 28—,

28-, 27- og 28- Husby by, Husby sogn.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til den pågæl-

dende ejendoms blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer Ulfborg-Vemb komrnunalbestyrelse og Ring-

købing amtsråd hver for sig*
Denne bestemmelse gælder ikke sne«

Oversigtsservitutten tinglyses med respekt for eksisterende be-

byggelse.

Som ejer af matr, nr. 2^ —

Ulfborg, den juni 1972

sign: Nini Olesen

Som ejer af matr* nr. 28 — og 27 ~
Ulfborg, den juni 1972

sign: Niels Chr. Nielsen
sign: Sigfred Fredskilde

Som ejer af matr. nr, 28 —
Ulfborg, den juni 1972

sign: Bent Jensen

Som ejer af matr. nr. 28 —

Ulfborg, den juni 1972

sign: Milter M. Pilgård

Tinglyst den 8. august 1972, Ringkøbing dommerkontor.
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Matr. nr. 14 — og 15 "~
Husby by, Husby sogn,

Ulfborg herred

Ringkøbing amt

Anmelder:
Teknisk Forval tning
Ulfborg-Vemb kommune

Oversigtsdeklaration

b fUndertegnede ejer af matr. nr, 14 — og 3.5 ~" Husby by, Husby sogn,

indgår herved på, at der pålægges vor ejendom sålydende

Bestemmelse:

"På de på vedhæftede rids med skravering fremhævede arealer

må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstan-

de eller forefindes bevoksninger af større højder end l meter

over en flade gennem de tilstødende vejbaners midterlinie*11

Denne oversigtsservitut begæres tinglyst på rnatr. nr. 14 — og
f15 —f Husby by, Husby sogn.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til den pågæl-
dende ejendoms blad i tingbogen*

Påtaleretten tilkommer Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse og Ring-

købing amtsrad hver for sig.

Denne bestemmelse gælder ikke sne,
Oversigtsservitutten tinglyses med respekt for eksisterende bebyg-

gelse.

Som ejer af matr, nr. 14 —

Ulfborg, den juni 1972

sign: Viggo Madsen

Som ejer af matr. nr* 15 —

Ulfborg, den juni 1972

sign: Johannes Pedersen

Tinglyst den 8. august 1972> Ringkøbing dommerkontor



Akt: Skab nr. 
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Matr. nr. 25-,
ae ,b ,a6— og b—

Husby by, Husby sogn

Ulfborg herred

Ringkøbing amt

Anmelder:

Teknisk ForvaItning

Ulfborg-Vemb kommune

16,

Oversigtsdeklaration
___________________________________ ____________________ 9

Undertegnede ejer af matr. nr. 25—, l " j l—* l—> 6— og 6— Husby
byf Husby sogn, indgår herved på, at der pålægges vor ejendom så-

lydende

Bestemmelse:

"På de på vedhæftede rids med skravering fremhævede åre-

ler må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes

genstande eller forefindes bevoksninger af storre højder
end l meter over en flade gennem de tilstødende vejbaners

midterlinie«"

"~\ ir\ YlDenne oversigtsservitut begæres tinglyst på matr. nr. 25—, l—*-,
, ad _ ae ^b ^a __ , , TT ,l—, l—, 6— og 6— Husby byt Husby sogn.
Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til den på-

gældende ejendoms blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse og Ring-
købing amtsråd hver for sig,
Denne bestemmelse gælder ikke sne.

Oversigtsservitutt en tinglyses med respekt for eksisterende be-

bygge Is e a

Som ejer af matr. nr, 25 "~
Ulfborg, den juni 1972

sign: Hermann Thomsen

ac
Som ejer af matr. nr, l—-, 6— og 6—
Ulfborg, den juni 1972

sign: Jens Kamp Bjerg

Som ejer af matr. nr, l—k-

Ulfborg, den juni 1972

sign: Ole Jespersen

adSom ejer af matr. rir. l——

Ulfborg, den juni 1972

sign: Gunnar Vejbæk

Tinglyst den 8. august 1972, Ringkøbing dommerkontor.
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18.
Matr. nr. 25~, 13-, 17* og 68
Husby by t Husby sogn

Ulfborg herred

Ringkøbing amt

Anmelder:

Teknisk Forvaltning
Ulfborg-Vemb kommune

Oversigtsdeklaration
• - . . - - i Ø

Undertegnede ejer af rnatr. nr. 25~, 13—» l?"" og 68 Husby by f Husby

sogn, indgår herved på, at der pålægges vor ejendom sålydende

Bestemmelse:

"På de på vedhæftede rids med skravering fremhævede arealer

må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstan-
de eller forefindes bevoksninger af større højder end

l meter over en flade gennem de tilstødende vejbaners

midterlinie*"

Denne oversigtsservitut begæres tinglyst på matr. nr„ 25—, 13—,
f-\

l?— og 68, Husby by, Husby sogn.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til clen på-
gældende ejendoms blad i tingbogen*

Påtaleretten tilkommer Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse og Ring-

købing amtsråd hver for sig«

Denne bestemmelse gælder ikke sne.

Oversigtsservitutten tinglyses med respekt for eksisterende be-

byggelse.

Som ejer af matr. nr. 25 ~

Ulfborg, den juni 1972

sign: Hermann Thomsen

Som ejer af matr. nr. 13 ~~

Ulfborg, den juni 1972

sign: Peder Højgård Petersen

Som ejer af matr. nr. 17 ~" og 68

Ulfborg, den juni 1972

sign: Villy Knak

Tinglyst den 8. august 1972, Dommerkontoret Ringkøbing
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Vejledning ved ansøgning om byggetilladelse for sommerhuse i "Vester Husby".

Ansøgning om godkendelse af sommerhusbyggeri - herunder ombygning af og
tilbygning til sommerhuse - indsendes til Ulfborg-Vemb Kommune, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Tingvej 5, 6990 Ulfborg.

Følgende oplysninger ønskes medsendt:

1. Bygherres - evt. tillige grundejers navn og bopæl.
2. Navn, stilling og bopæl på den for projektet ansvarlige.
3. Ejendommens matrikelnummer og grundnummer ifølge vedlagte kortbilag,

samt areal opgivet i m2.
4. Ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Følgende tegninger skal vedlægges i 2 eksemplarer:

1. Beliggenhedsplan der viser byggegrundens form og størrelse, placering af de
derpå værende og projekterede bygninger, nedsivningsforhold, bebyggelsens
adgang til vej, samt beliggenheden af eventuel bebyggelse på tilstødende
grunde, alt i måleforhold ikke mindre end l : 400.

2. Facadetegninger, målsatte plantegninger, kloaktegninger og tværsnit i mål l :
50, visende dimensioner, materialevalg for de væsentlige bygningsdele,
herunder oplyse udformning af redningsvinduerne med højde- og breddemål på
den frie åbning.

3. Detailtegninger, særlige bygningskonstruktioner vises i mål l : 20 eller større.
4. Beregninger for spær, loftbjælker, dragere og søjler.

Man bedes bemærke, at et klart og fuldstændigt tegningsmateriale giver en kort
ekspeditionstid.

Godkendelser:

Det færdige - ikke tildækkede - kloaksystem skal anmeldes for kontrol af Teknik- og
Miljøforvaltningen, tlf. 97 49 88 25 eller tlf. 97 49 88 30.

Når byggearbejdet er afsluttet skal der ske færdigmelding til Teknik- og
Miljøforvaltningen, jfr. BR-s-98, afsnit 1.9.1.

Teknik- og Miljøforvaltningen, juni 2003.
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