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~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Overblik- arbejdsredskab tor den protessione11e bruger 

Ejendommen 
Ejendommens adresse: 
Matr.nr ... 
Ejendomsnummer: .. 
Kommune: ... 
Antal samlet fast ejendomme: .. 
Antal matrikelnumre: 
Antal bygninger: .. 
Antal enheder: .. 

......... Trent iones Alle 3B l 8S81 Nimwfte 
..... 1 n Ram ten M0l1e. Numoite 

. 031230 
. ... SyddJurs Kommune 

1 

.1 
... 2007 Ejerlejlighedsnummer: . 

Ejendomstype:. . EJi:>rh:Jlighed 10vngt 
Ejerforhold:.. . . . . . . . . . . . . • . . . Pr1va¡p1:,rs0ner euer mteresseruskeb 
Anvendelse:.. . Fo>rteleJltghed t1I eget brug 

...... 4119 m? Samiel grundareal: 
Samiel bebygget areal: .. 
Samiel boligareal: . 
Samiel erhvervsareal: .. 
Samiel antal vœretser: .... 

. lOSó m' 
1489m' 

.... 1189 m' 
. 2 

Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Energima:irkning .... 
Tilstandsrapport .. 
Elinstallationsrapport 
Byggesag. 
Byggeskadetorsikring 
Olietanke . 

. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .... J,:1 se b1lag 
. . . . . . . . . . . . . . . . EJeridomrnen nar 1kke noge1 energ1mcerke 

.............................. . NeJ 
..... ...•.. . ~Je1 

..............................•............................................... NeJ 
............ .. NeJ 

············ .... ~ 
Fredede bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Flexboligtilladelse ...........................................•........... 

. :\Je, 
. Nej 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld)...... . . . . . . . . . . . . . I 240 kl 
Ejendomsskattebillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja se bilag 
lndetrysning at grundskyldsstigning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Ejendoms- og grundva:irdi...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..........................•.........••.. l 400 000. kl 
Vurderingsmeddelelse. . ....................................................••...................... Ja se bi lag 
Forfalden ga:ild til kommunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Ja. se b1lag 
Huslejenssvnssaçer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... NeJ 
Arbejderbolig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Jordrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Statstilskud efter stonnfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 

Planer 
Zonestatus tanozone 
Lokalplaner . . . . . . . . . . . . . Ja 
Landzonetilladelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja 
Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . Ja 
Spildevandsplaner . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ... Ja 
Varmeplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Varmeforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ja 
Vejforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Se bilag 
Vejdirektoratets projekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ. se b1lag 
Hovedstadsomrâdets transportkorridorer . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ............•...... N<>J 
Landsplandirektiv 'Udviklingsomräder" . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .•. . . . . . . . NeJ 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle atl0bsforhold....... . .. Atl0b til splldevandsforsyrnr,gens renseanlceg 
Tilladelser vedr. spildevandstorhold pä ejendommen.. . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Pâbud vedr. spildevandstorhold pâ ejendommen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Medlemskab at spildevandstorsyning............................... . NeJ 
Aktuel vandforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Privat vandforsyningsanla:g 
Pâbud/dispensationer/anbetalinger vedr. vandindvindingsanla:ig pâ ejendommen.. . . NeJ 
Grundvand - Drikkevandsinteresser.. . . . . . . . . . . . . . .. Ja 
Grundvand · Fetsornme indvindingsomrâder . . . . . . . . . . . . . . Ja 

Jordforurening 
Jordtorureningsattest . 
Kortlagt jordforurening . 
Omrâdeklassiticering .. 
Pâbud iht. jordforureningsloven . 

Ja se bilag 
.. Nej 

NeJ 
. NeJ 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov .. 
Majoratsskov ... 
Beskyttet natur 
Internationale naturbeskyttelsesomrâder .. 
Landbrugspligt 

. NeJ 
.............. NeJ 

..... Nej 
. NeJ 

. NeJ 
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Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Beskyttede sten- og jorddiger .. 
Skovbyggelinjer 
S0- og âbeskyttelseslinjer 
Kirkebyggelinjer .. 
Klitfredningslinje .. 
Strandbeskyttelseslinje ... 
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For ejendommen 
Trent Jones Allé 38, 1, 8581 Nimtofte 
Ejendommens adresse: ... 

Matr.nr . 

Ejendomsnummer:. 

Kommune: .. 

Antal samlet fast ejendomme: .. 

Antal matrikelnumre: .. 

Antal bygninger: . . . . 

. Îf"nl ,)')"S Aile 3B 1 3581 NnntoÍ[" 

. 031230 

. . SyddJurs Kûmrnune 

Antal enheder: . 

Ejer1ejlighedsnummer: . . ... 2007 

Ejendomstype:.......... . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~Jer,e¡li,sr~. ,0;r,gt 

Ejerforhold:. . 0ri,,atp<:rS,)f'"' <>lier mteressentskab \ ~ 

Anvendelse:. .. . . . . . . . . .. . . .•. . . . Fe11ei"Ja-;t,e.J t,: eg"t br:.ig 

Samiel grundareal: ..... ·············· 4119 "î2 

Samiel bebygget areal 

Samiel boligareal: ..... 

Samiel erhvervsareal: .. 

Samiel antal va,relser: .... 

....... 1QS6 m2 

......................................................... 1489 m2 

.1189rn2 

. ... 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 1 h Ramten Melle, Nimtofte 
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OBS Ejendomsdatarapporten understatter pt ikke 
de nye ejendomsvurderinger. Derfor er teks ter og 
ordforktaringer i rapporten og deos bilag ikke tilpasset 
de riye vurderinger. Erhvervsstyretsen arbejder p~ at 
udvilde en integration, sâledes de nye vurderinger blivei 
en de! af e¡endomsdatarapporteo. lndtil dette er afklaret. 
kan boligejere hente deres nye vurcteringer pá httosi/ 
www.vurder1ngsoortalen.dk/ sêfremt disse er blevet tr,g•vet 
af Vurderingsstyretsen. Lèes mere om processen pá !l:t:!ll£il 
www.vurdst.dk/nyheder/tre-vigtige-brevef. 

for eiendomme med de nve e1endomsvurderinger vll der 
fremgá ·1ngen vurdenng reg,strerer· i raQDO{tens resur:1é og 
cten seneste ·¡¡amte· vurderín¡¡smeclde!else vil tremgä som 
rula& 
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lndhold 
Dette afsnit mdeholder alle svar , ejendomsrapporten. 

Resumé .. . 4 

Uddybning af enkelte svar 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskytd) 
Ejendoms- og grundvœrdi. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . 
Forfalden gœld ti! kommunen . 

...... 8 
......... 8 

.8 
. .... 9 

Planer. ............ 1 O 
Zonestatus.. . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ... 1 O 
Lokalplaner.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 1 O 
Landzonetilladelser. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ....... 12 
Kommuneplaner .. . .. . .. . . . . .. . . . . • . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
Spildevandsplaner.. . .. . . .. .. .. .. • . . . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . 16 
Varmeforsyning. .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. .. .. . . . 18 
Vejdirektoratets projekter .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. 19 

Spildevand og drikkevand. 
Aktuelle afl0bsforhold. .. . . . . 
Aktuel vandforsyning.. .. . 
Grundvand - Drikkevandsinteresser . 
Grundvand - Folsornme indvindingsornrâder . 

....... 19 
. 19 

. 20 
. 20 

.. 21 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Skovbyggelinjer .. 

. 21 
.. .... 21 

Om ejendomsdatarapporten . 
Generell om ejendomsdatarapporten. . . 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . .. • . . . . . . . . .. . 

. .. 23 
.......... 23 

. .... 23 

F0lgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen 
• Ejendomsskattebillet 
• Vurderingsmeddelelse 
• Forfalden greld til kommunen 
• Vejforsyning 
• Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
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Resumé 
Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?. 
Oplysninger er indhsntet d. 2. marts 2023 

Energimœrkning 
Hvad er ejendommens energunéefke? 
Oplysnmqer er indhentet d. 2. marts 2023 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for e¡endommen? 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallatlonsrapport for ejendomrnen". 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

. \Jc,, 

Byggesag 
Er der igangvœrende byggesag for e1endommen? 
Oplysrunqer er indhentet d. 2. marts 2023 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger pà eJendommen. som er daekket al byggeskadeforsiknng?. 
Oplysninger er mdhentet d. 2. marts 2023 

Olietanke 
Er der registrerei oplysninger om olietanke pà ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger pá eiendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Flexboligtilladelse 
Er der registrerei ftexboliger oa ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

,~ 

,, 
JI:'¡ 

. .. "J.:.1 

. •.......... \Ji-:> 

....... ~lt', 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der betales i ejendomsskat for ejendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning pâ ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Ejendoms- og grundvœrdi 
Hvad er ejendommens vaardi folge den offentlige vurdering? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

I ¿,4 '{; 

. Ne· 

. I 401) 001} k1 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddele!se for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

. 1,1. ·;p t:Hlai;! 

Forfalden gœld til kommunen 
Er der utinglyste gaaldsposter/garantier/restancer til kommunen, der haafter pá ejendommen og dermed 
overtages al keberen?.. . Ja SP bilai;: 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 
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Bcmairk: Som udgangspunkt omfancr oplyçnmgen rkke fortnnsbereuiget ga:ld ul for-yningsselskaber. 

Hoslejenssvnssaqer 
Er der registreret én eller fiere husleienasvnsaqer eller ankenesvnsaçer for ejendommen?... . Nei 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolìg? 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Jordrente 
Er ejendommen pâlagt jordrenteforpligtelse? 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning al skov efter stormfald? 
Oplysninger er moheotet d. 2. marts 2023 

. tJe¡ 

.... Ne¡ 

..... Ne¡ 

Planer 
Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registrerei for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

.... tandzone \ tr- 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetißadelse til ejendornmen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

. Ja 

Kommuneplaner 
Kommunepfaner. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

. .... Ja 

Spíldevandsplaner 
Er ejendornmen beliggende indenfor en spildevandsplan? 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

. Ja 

Varmeplaner 
Foreligger der varrneplaner for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der iorsyningsforbud? . 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejerie i omrädet omkring ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende nair Vejdirektoratets projekter? ... 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

.................. Ja 

. Se b1lag 

. ... Ne¡. se bllag 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Er ejendornmen heft eller delvist beliggende indenfor hovedstadsomrädets transportkorridorer? Ne¡ 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Landsplandirektiv 'Baltic Pipe" 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe? . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Landsplandirektiv 'Udviklingsomrâder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliç¡ç¡ende indenfor et udviklinç¡somräde? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Ne¡ 
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Spildevand og drikkevand 
Aktuelle aflobslorhold 
Hvilke aflobsforhold er der reqistrere! for eiendommen? ..... A.,,_,,. t I,, d,1e, ir ,1s ·, r,.. r •I·'' , ·'roi r, l'e; 
Oplysmnqer er indhentet d. 2. marts 2023 

Tilladelser vedr. spi/devandsforhold pâ ejendommen 
Er der reg1streret tilladelser vedr. spildevandslorhold pa eiendommen? 
Op/ysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Pabud vedr. spildevandslorhold pà ejendommen 
Er der reg1streret pábud vedr. spudevandsforhold pá e¡endommen? 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Medlemskab al spildevandslorsyning 
Er der registrerei medlemskab al spildevandslorsyningsselskab pá e¡endommen? 
Oplvsomqer er indhentet d. 2. marts 2023 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registrerei for ejendommen? 
Oplysrunqer er ,ndhentet d 2. marts 2023 

... t 1c 

Pàbud/dispensationer/anbelalinger vedr. vandindvindinçsanlaaq pà ejendommen 
Findes der pá eiendommen vandindvmdinqsanlsaœ-borinqer, hvortll der er udstedt pábud euer g,vet 
kogeanbefaling?. . .. ~·1· 

Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er eJendommen be/iggende i et omráde med dnkkevandsmteresser? 
Oplysn1nger er indhentet d. 2. marts 2023 ,,, I 

'ª 
Grundvand - Fo/somme indvindingsomrâder 
Er e¡endommen beliggende, et totsomt 1ndvindingsomräde? .. 
Oplysninger er mdhentst d. 2. marts 2023 

Jordforurening 
Jordforureningsattest 
Findes der ¡ordforureningsattest for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Omrädeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et omräde klassificeret som lettere lorurenet?. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

.. ········ t1e>1 

.. /JP, 

Päbud iht. jordforureningsloven 
Er der pà ejendommen registrerei pâbud iht. jordlorurenings/oven i arealinlormationssystemet (DAI)? . tie, 
Op/ysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
Er ejendommen pâlagt fredskovspligt?. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

. .......••.........•..•........ NP, 

Majoratsskov 
Er der noterei majoratsskov pà ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

. .. /Jp, 
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Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper aller beskyttede vandlob pá eJendommen? . . N,,, 
Oplysrnnger er indhentet d. 2. marts 2023 
Dc fokti,kc forhn!J p~\ arcale¡ afgnr. om Jct cr h,,:-,,k~ uct cllcr ~J. Rcgrsrrcnngcn er dcrfor v ciìcdcndc 'ic .1pp~11J1, for 
ydcrhgcrc m formation. 

Internationale naturbeskyttelsesomrâder 
Er der arealer, der er udpeget sorn internaüonalt naturbeskyttelsesomräde pä e¡endommen? .. ',r, 
Oplysn1nger er indhentet d. 2. marts 2023 

Landbrugspligt 
Er e¡endommen pálagt landbrugspligt? .. 
Oplysrnnger er mdhentst d. 2. marts 2023 

. ~ ¡,.11 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registrerei fredede fort1dsm1nder/fortidsm1ndebeskyttelsesl1nJer pa e¡endommen? 
Opfysrunqer er mdhentet d. 2. marts 2023 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller ¡orddiger pà e¡endommen? 
Oplysninger er indhentet d. 2 marts 2023 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen behggende indenfor en skovbyggel1nje? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

So- og âbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en so- eller ábeskyttelseslin¡e? .. 
Oplysn,nger er indhentet d. 2. marts 2023 

Kirkebyçqelinjer 
Er ejendommen beliggende mdeníor en kirkebyggelin¡e?. 
Oplysrunqer er ,ndhentet d. 2. marts 2023 

Klitfredningslinje 
Er e¡endommen beliggende mdeníor en klitfredningslin¡e? .. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

Strandbeskyttelseslinje 
Er eJendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?. 
Oplysninger er indhentet d. 2. marts 2023 

• i<,¡.-> 

. . . . . I! I e,- 

. 'Jw 

. fj,, 
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0konomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der betales I ejendornsskat for ejendornmen? 

Ejendomsskat opkrœves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promälesats af 
den laveste af de to seneste qrundvœrdiansasttelser PromHlesatsen vanerer afhëeng1g 
af kommunen Derudover kan der i den samlede 9f9ndomsskat 1ndgà grundskyld vedr 
stuehuse og landbrug samt forskeillge daiknrngsb1drag 
BEMA:RK. Hvis vurdenngse¡endommen bestár af arealer beliggende I fiere kommuner 
skai der for at tà et fuldstëend1gt overblik ogsä bestllles e1endomsdatarapporter for 
opkra3vnrngse1endommene I de ovnge kommuner 

Oplysninger vedr. e¡endomsskat (grundskyld) er mdbentet d. 2 marts 2023 

Skatteär .. 

Kommune ... 

Grundskyld .. 

Grundskyld af vœrdi af skovbrugtlandbrug .. 

Grundskyld af vasrdi af stuehus ... 

Dêeknrngsafgrft. erhvervseìendomrne .. 

Dêeknrngsafg1ft af torskelsvssrdi .. 

ÜaJkningsafgrft af grundvœrdi. . 

Dêeknrngsafgift af grundvaJrdi (statseiendornrne) .. 

Skat ialt. .. 

1 .,;:.l ... 

• •• ""·· ! JlJI .... k. 'l • IIJ 

Kontaktoplysninger 

Acrnsustranv mynd1g/1ed .. . Kommunen 

Ejendoms- og grundvzerdi 
Hvad er e¡endommens véErdi ifolge den offentlige vurdenng". 

Vurderingsstyrelsen fastsastter separat ejendomsvëerdi og grundvairdi for alle ejendomme. 
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurdenngen sker hvert andet àr, men en e¡endom kan 
oqsà vurderes i mellemäret. hv1s der er sket vaJsentlige ëendnnger 

Fra andel halvär af 2020 sker vurder1ngen af ejerboliger ud fra en ny lov 
(ejendomsvurdenngsloven), hvor e¡endomsvëerdi og grundvairdi overordnet tastsœttes til 
den kontantveerdì, som en e1endom forventesq kan opná i fri handel. under hensyntagen 
lii alder. storrelse, beliggenhed og ovrige karakteristika. Den fastsatte vëerdi er ikke den 
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsntthgt prisnrveau ved nyere 
salg af sammenlignelige e1endomme I neeromrádet, justeret for Sêerlige karakteristika ved den 
vurderede ejendom og omgivelserne. 

Ejendomsvrerdi er vœrdien af e¡endommen som helhed, dvs. den samlede vasrdi af 
grundareal og de bygninger, der er opfort pá grundarealet. Ejendomsvairdien ansasttes ud Ira 
ejendommens storrelse. fremtrëeden og prisforholdene pà vorderinqsudspunktet. 
Grundvesrdi er Vëerdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive vrerdien af eventuel 
byggemodnrngsarbejde) under torudssetninq om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedst muligt i okonomisk henseende. 

lndt1I det nye e1endomsvurderingssystem tages I brug i 2020 for ejerboliger, sker vurdenngen 
som hidt1I efter den tidligere Vurdenngslov. For ejerbohger tages der atsœt i 2011-vurderingen 
med fastsat nedsrettelse (rabat). 
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Oplvsrunqer vedr. e¡endoms- og grundvœrdi er mohentet d. 2. marts 2023 

Vurderingsár .. 

Dato for seneste vurdenng eller œndring .. 

Ejendomsvœrdi .. 

Grundvœrdi. .. 

Fradrag .. 

Stuehus qrundvsertn.. 

Stuehusvœrdi . 

Kontaktoplysninger 

Adrnirsstratìv myndrçned .. 

Kontaktopfvsrmqer - forklanng 

Telefonnummer. 

vvvvw adresse .. 

. . . . . . Vurdenngsstyrelsen 

Ny Ostergade 9 11 4000 Roskilde 

7222 1616 

. nttps: -www vurdst.dk, 

. ): ¿) 

. .. -1<! ,,1(1 I_ 

. .. c.13· 'i'~, 

. ¡\ i('.' 

Forfalden g~ld til kommunen 
Er der utmglyste ga:ldsposter/garant1er/restancer t1I kommunen. der ha:fter pa 
ejendornmen cg der med overtages at keberen?.. ¡., 

Bernœrk: Som udgangspunkt omfatter oplysrnngen 1kke fortnnsberettiget gaJld t1I 
forsyrnngsselskaber. • 

Her fremgár evt. forfalden fortnnsberettiget gaeld t1I kommunen. dvs gaeld der hœfter pá 
ejendommen. og derfor overtages af evt kober 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer I fiere kommuner. skai der ogsá bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrœvningseiendommene I de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gœld 
Hvis der er registreret fortnnsberettiget forfalden gaëld pá e¡endommen, kan kommunen have 
pàbegynd1 at inddnve gœlden. I den forbindelse kan der pálobe ydertigere omkostrnnger 1 
forbindelse med inddrivelsesforretrnngen. Storrelsen af disse omkostrnnger er 1kke indeholdt 1 
E¡endomsdatarapporten. men kan tàs ved henvende!se til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der !ages forbehold for yderligere fortnnsberettiqede restancer samt omkostninger. der 
tilskrives i kornmunens debrtorsystem frem til auknonsdaqen (fx ejendomsskat. rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion i nœste kalenderár bar rapporten fornys efter nytàr, Hvrs fornyelsen ikke 
indeholder gœldsposter fra den nye ejendomsskattebillet. bar kommunen kontaktes. 

Vedr. belob sendt lii inddrivelse hos SKAT 
Der !ages forbehold for evt. 1nddrivelsesomkostninger, der ha,fter pá ejendommen. Oplysrnng 
fâs ved kontakt til SKAT lnddrivelse. 

EJENDOMSSKA T 1 og 2 halvär 
I starten at 1. og 2. halvár kan det frerngá af ejendomsdatarapporten. at der forfalden gaJld 
pá ejendommen. se!vom den rett,dige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Probleme! opstár. hvis forfaldsdatoen ligger FOR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. forfalden ga,ld til kommunen pä e¡endommen er indhentet d. 2. marts 
2023 

Er der forfalden gaald pa ejendommen? .. 

Forfalden gaald i alt. . 

Gœlden er opgjort pr .. 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

Er der renter, der er overfort til ESR og derfor ikke er medtaget i opgorelsen . 

Forfalden gœld bilag .. 
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Rapport fa:,rdig 2/3 2023 

Ga2ldsposter vedrnrende: Ejendomsskat 
Krav I alt vedrorende denne ga:,ldstype .. 

Ga2ldsposter vedrnrende: Rottebeka2mpelse 
Krav I alt vedrorende denne ga:,ldstype .. ,, 

Ga2ldsposter vedn'!!rende: jordstyringsgebyr 
Krav í alt vedrorende denne ga:,ldstype .. 

Ga2ldsposter vedrnrende: Gebyrer 
Krav í alt vedrorende denne ga:,ldstype _ 

Ga2ldsposter vedrnrende: Renter 
Krav i alt vedrorende denne ga:,ldstype 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustrativ mynd1ghed. 

Kontaktoplysrnnger rorklanng .. 

.. Kommunen 

. .. Kontakt egen kommune 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestetus er registreret for ejenoornrnen? ... - - - - - .. ~:,,Jz- ,, º \ ,,.---- 

landet er opdelt 1 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusomräder. Der gaJlder forskelhge 
regler alt afhéBngig af hvilken zone. der er tale om. Hvilke arealer. der er by- e!ler landzone og 
sommerhusomräder fremgár af planlovens § 34. 

Oplysninger vedr zonestatus er indhentet d 2. marts 2023 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 

Andel af matnkel da:,kket af zonen. _ . ' I" I¡(-, 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .. 

Kontaktoplysninger - forklaring 

. Kommunen 

....... Kontakt egen kommune 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner el Ier lokalplanforslag for ejendommen7 
Berneerk. at oplysrnngen omfatter bàde vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag. 

...................... Ici 

Lokalplaner, vedtagne 

Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for. hvordan et besternt. 
afgra:,nset omrâde rná benyttes eller et projekt konkret skai udíeres. 
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Rapport fa,rdrg 2/3 2023 

Oplvsrmqer vedr lokalplaner. vedtagne er rndhentet d 2 marts 2023 

Lokalplan: Omräde til ferie- og fritidsformäl (Lübker Golf Resort}, Nimtofte 
Planens navn .. 

Plannummer .. 

Kommune .. 

Navn pá plandistrikt. 

Plans ta tus. 

Dato for offentliggorelse af planforslag. 

Dato for vedtagelse af plan ... 

Da to for ikrafttrasdelsa at plan .. 

Dato for start af offentlrggorelsesperioden .. 

Dato for slut pá offentliggorelsespenoden . 

Genere! anvendelse. 

Er det sandt, at zonen 1kke reguleres af planens bestemmelser?. 

Er det sandt. at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser? 

Er det sandt. at omrädeanvendelsen ikke reguleres af planens bestemmelser?. 

Link til plandokument. . 

..1 P ui> 

. .... ~.dr 'Lí, 

¡ / ~' -r f i~ 

! 

, ' ... "._ _, ¿ '1J. 

) 111. ¿ ill 

• ·Ji:.:, 

Har planen en kompleksitet der rkke entydigt kan besknve anvendelse. omfang og udstykning?. . . • 1., 

. t u .. 

Specifik anvendelse: Gottbaneanleeg 

Specifik anvendelse .. 

Specifik anvendelse: 0vrige ferie- og fritidsformäl 

Specifik anvendelse .. 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 

Andel af matrikel da:lkket af plan .. 

Delomráde IX 

Delomrädenummer .. 

Erdet sandt. at zonetilhorsforholdet ikke reguleres af delomrädets bestemmelser? .. 

Er det sand!. at bebyggelsesomfang ikke reguleres af celomràcets bestemmelser? 

Erdet sandt. at ornrádeanvendelsen rkke reguleres af delomrädets bestemmelser? .. 

Maksimal bebyggelsesprocent. . 

........... '(¡ . , .. 

......... r-¡.,, 

Har delomrädet en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omfang og udstykning?. ,,.,, 

't- 

Specifik anvendelse: Golfbaneanleeg 

Specifik anvendelse .. 

Specifik anvendelse: 0vrige ferie- og fritidsformâl 

Specifik anvendelse .. ............................ vJvr.ge ter·e ¡,5 frtt·d,fGr1,al 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle. Nimtofte 

Andel af matrikelnummer daskket af delomrädet. 

Delomráde I 

Delomrädenummer .. 

Genere! anvendelse . 

.Oh 

........... Rekt"',Jírvt éirnräctP 
····' 
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Er del sandt, at zonetmorstorholoet 1kke reguleres af delomrádets besternrnelser". 

Er del sandt, at bebyggelsesomfang 1kke reguleres af delomrâdets bestemmelser? . 

Er del sandt, at omrádeanvendelsen ikke reguleres af delomrâdets bestemmelser? . 

.1,1 
¡.; 

Har delomrádet en kompleksitet der ikke entydigt kan besknve anvendelse. omfang og udstykrnng?. '~, 

Specifik anvendelse: Golfbaneanlëeg 

Specifik anvendelse .. 

Specifik anvendelse: 0vrige ferie- cg fritidsformàl 

Speciñk anvendelse. 

Matr,nr, 1 h Ram ten Molle, Nimtofte 

Andel af matrikelnummer dœkket al delomrâdet 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighecL 
Kontaktoplysnmqer - forklanng. 

. Kommunen 
Kontakt egen kommune 

ri./ r 

Lokalplaner, forslag 

Se forklanng under "Lokalplaner. vedtagne· 

Oplysrnnger vedr lokalplaner. forslag er 1ndhentet d. 2. marts 2023 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndtghed ............ Kommunen 

Landzonetilladelser 
Er der giver en tandzoneulledetse t1I ejendornrnen? . 

I landzonen kraever det som udgangspunkt en landzonetilladelse at. 
-optore nyt byggen. 
-toretaçe udstykrnng eller aindnng i anvendelsen af bestáende bebyggelse og ubebyggede 
arealer. 
Kommunalbestyrelsen er myndighed pâ omrädet. men for kommunalbestyrelsen giver 
en landzonetntadelse. skai naboerne have lejhghed t1I at udtale sig Man kan klage over 
afgorelsen vedr. tilladelsen til Planklagenaivnet. 

Oplysrnnger vedr. landzonetilladelse er indhentet d. 2. marts 2023 

Landzonetilladelse: 21/11019 
Kommune .. 

Landzonetilladelse navn 

Landzonetilladelse nummer .. 

Dato for tilladelsèns ikrafttrœdelse . 

Tilladelsen udlober den ... 

Vedrorer tilladelsen œndret anvendelse al bygning? .. 

Vedrorer tilladelsen œndret anvendelse al areal? ... 

Vedrorer tilladelsen opforsel af teknisk anla,g? .. 

Vedrerer tilladelsen andel end de 3 ovennœvnte lorhold? .. 

Unk til landzonctilladclscsdokumcntct. . 

..... , ¡ G-- 

............ '¡;jrj¡tJh 
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Rapport '<obi 2,3 2023 
Raopor1 taardig 2•3 2023 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 

Andel af matrikelnummer daskket af landzonetilladelse 

Kontaktoplysninger 

Adm1rnstrativ mynd,ghed .. 

Kontaktoplysninger - forklanng 

Kommunen 

Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner . . ••..... ·ì 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skai efter planloven opretholde og vedllgeholde kommuneplanen 

Kommuneplanen omfatter en penode pá 12 är og fastla:,gger de overordnede màl og 
retrunqsllnìer for den enkelte kommunes udv1khng. bàde I byerne og I det ábne land 
Kommunalbestyrelsen skai lobende revioere kommuneplanen 

Kommuneplanen udgor rammen for udarbe¡delse af lokalplaner og er grundlag for 
behandling af en réEkke sager, herunder den konkrete admrustranon , det ábne land og 
ansoqrunqer om byggetilladelse 

Kommuneplaner har delv1s retsvtrkntng. «ìet de ìastsœtter rammebestemmelserne for 
delomräderne og som hovedregel ang1Ve, 
- area/ets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
- bebyggelsens storste hojde 
- og andre SéErlige hensyn - fx bygrnngsbevanngshensyn 

Oplysrnnger vedr. kornmuneplaner. vedtagne er mdbentet d. 2. marts 2023 

Kommuneplan: Kommuneplan Syddjurs 2020 
Planens navn .. 

Kommune. 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato for ikrafttra:,delse af plan . 

Link lii plandokument. 

. )•:c!ij¡ JI" 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd1ghed 

Kontaktopfysrunqer · forklanng .. 

Kommunen 

. Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplaner. forslag er mdhentet d. 2. marts 2023 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, vedtaget er mdhentet d. 2 marts 2023 
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Kommuneplan: Rekreativt om rade til Lübker Golf Resort, golfbanen 
Planens navn .. 

Plannummer .. 

Korrrnuneplarud oà den kommuneplan. rammen veclrorer .. 

Navn pà plandistrikt. 

Planstatus .. 

Dato for vedtagelse af plan ... 

Dato for ikrafttrœdelse af plan. 

Generel anvendelse . 

Fremt1dig planzone .. 

Er det sandt. at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser? . 

Maksimalt anta! etager .. 

Maksimal bygningshojde ... 

Notai om bebyggelse .. 

? I! ¡:.,e, 

f-l>'. 

. ... ? 

• •• ,...: ! ,,, 

,,., r: I vrn¡2 S\:w . .¿û .:.;. "f"í :--:--,.1 ~.r:-.:.;..:ir<:._.f:-~.;:...r~:l, tr >t ~, ; o!): 1r;¿ -..._~¡ ir F" 1~.> ~1. , ..... ) •· 1!1~'. ·11 J .l :,~ ... ~<l U(.:i 
oor0r,._ì~ hPb;.?."-:!··'1::- ~;,A>",t'' •r.:1 ìJ..,.,:,r.:. _,-. '\Trl~r·1~;f'·w~:.:: t1 ,.,1:l1• !I _-f11::;1..1~·t,;, 1·11 ft •K. :n1.31J~~.., t,·,¡..;,,1~111t• 

Notai. andel .... 1,1a,, .,,,·.11 
P'" 1~.;,¡ ?t=--ri...P;:}~,.:>:. ;.¡r1i; ¡¡:..f,.:.~ ) Îi\, JI ·i' ,.' ,;..r.::.. - PT-)~¡::.. '-'f ~·f ¡Jr·\' t f.:.>' t ·it<•-,.,.:¡~¡.:) -¡ !~l(l ".I·,,. rn-: i<k ',?,1J~!L:H,·· 

Link til plandokument. .. . .... uo-, 
Séerlige forhold. .. 1.l•lf AJ-:,:1,j~:;Ti,.. Jf ~·1r1J·1:i,5 ~;ng~ 
,.1 Q¡J(· rn2 (Jf'7í-:'rlr:::eëf:éf",.1(. 1·-:1t!?' Irr H" f'•) l·e~-1, r \.1·· il ~1 f"•2 1,n11gJï~,j l:~· rTt,j •kk~ 1.:pf01:.:.-;!~uf)V~Pf:'iSP 
t_1(•f~",'::'". fr_...:¡ "l,_-f)'T î':' j~ "!'lL~r1•.~;rn1 ":'fl( ¡ I 1::·J[!-~;)!-1?~1<~::;·..., r1r t- )g c;rr1r;,jf.-·...; í(1r..:.,r1111~ '·rr1¡,,s~ 'i:-'1f?!·.:,~;ir i..r·er, 

Specifik anvendelse: Stime rekreativt omrâde 

Specifik anvendelse .. 

Specifik anvendelse: Golfbanearueeg 

Specifik anvendelse .. 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle. Nimtofte 

Andel af matrikel d<Bkket af plan .. . ..... ¿-3 -1~ 

Kommuneplan: Rekreativt omrade til Lübker Golf Resort, klubhus og hotel 
Planens navn .. 

Plannummer ... 

Kommuneplanid pà den kommuneplan. rammen vedrorer .. 

Navn pá plandistrikt 

Planstatus .. 

Dato for vedtagelse af plan . 

Dato for ikrafttrœdelse af plan. 

.. .. ¡, I 2Rf, 

. .. •••.,. Is 1 ¿ 202(_1 

.......... .Ci9 iJ¿ 2U2 

Genere! anvendelse... Rekre:,î .ìvt •Jm1 ,),je 

Fremtidig planzone.. . _anëlzonP 

Er det sandt. at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?... Ne¡ 

Maksimalt anta! etager ... 

Maksimal bygningshojde .. 

..4 

14 rn 

Notai om omràdeanvendelsen.. Maks 
8ruttoeta!?,eai,-al for butikker E-lu1,k,sr01,,,lsen ,k.,i .,:spe¡I" 11211 sekur1dcf"1e fu11kt1vr, sorn 
butikken h,,r I fmhol,j t1I ornráoers rln•ien,1eise De11 maksunate l:;11nk5st01relse "' 2S,J rn2 

Notat om bebyggelse .... Maks anta! etage1 3 "íag"r for k!u,;tiu, 
OJ? 4 e· ager 101 ho:el Mak, h0¡rle I îJ ífl"''"' fur ~luDhus o~ 14 mete, i :,r h<J,PI H0tel Mak< I() 000 1112 
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Lrnk t1I plandokument. L • f 

Sa:irhge forhold .... i'-,, ,r·!"' ,· fr~I '-'l l,'t·• ·.,, 
~l1Jht ,j<.;. '°5 :1 t:r_1~''::'' ·Lrhof_ .. ), Ha: -. r·0F}} 'rlí.'t~tH ·.,¡ 1:..!i1hl"1(J", .-:; I fl·-·,;,,¡.' '11)~':'I HCilP: i'-1,)'< i '1l1 ~1:~1¿ 

Specifik anvendelse: Ferie- cg kongrescenter 

Specifik anvendelse. . . ,_,. "' ,,, ,.,,,,:•;o'.c •n• , 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle. Nimtofte 

Andel af matrikel daskket at plan. 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklanng under "Kommuneplaner vedtagne" 

Oplysninger vedr kommuneplanramme, forslag er mdhentet d 2. marts 2023 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklanng under "Kommuneplaner. ·1edtagne· 

Oplvsrunqer vedr. kommuneplanstrateg,. vedtaget er mdhentet d 2 marts 2023 

Kommuneplan: Syddjurs Planstrategi 2015 
Planens navn .. 

Plannummer .. 

Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang at revision .. 

Dato for vedtagelse at plan .. 

Dato for ikrafttra:idelse at plan .. 

Unk til plandokument. . 

..08 ¡ì.:.? 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle. Nimtofte 

Kommuneplan: Tematillêeg Planstrategi 2015 
Planens navn. 

Plannummer .. 

Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang at revision .. 

Dato for vedtagelse at plan 

Dato for ikrafttrœdelse af plan .. 

Unk lii plandokument. . 

I, :_,.¿, 7 

_ i 7 ' ·i:'.'~' 7 

.. Lu k 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 

Kommuneplan: Sammen om det gode liv - Vision og udviklingsstrategi 2022 - 
2034 
Planens navn ... 

Kommune 

Planstatus .. 

Umtang at rev1s1on. _ 

'ia1rnn¡,•1 om del gode liv ',J,sM1 og ud'Jikl1n1ss,;t1,H;c,1<· 2022 2:i3..¡ 

.. S,•j.J11 r, 

L1elv1, 1evisi,Jn at 01111.'.,rJe, PilP1 planP1nner 
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Dato for vedtagelse af plan. 

Dato for ikrafttrœdelse af plan. 

unk til plandokument. 

Matr.nr. 1 h Ram ten Malle, Nimtofte 

..... /~ ) ) 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplvsrunçer vedr kornrnuneplanstrateqi, forslag er mdhentet d 2. marts 2023 

Kommuneplan: Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030 
Planens navn. 

Plannumrner . 

Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang af revision 

Dato for offenthggorelse af planforslag .. 

Dato for start pà offenthggorelsespenoden. 

Dato for slut pá offentliggorelsesperioden .. 

unk til plandokument. 

Matr.nr 1 h Ramten Malle, Nimtofte 

í I ":"t 1" .. ~~ ¿ 1 ') 

·,,HL,, 

. . • ~ I 1 ~J" I'~. I 

'l ) <? 

I¡ I:~¿ ~ 

I··,._ 

Komrnuneplantilleeg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kornmuneplant,llœg. vedtagel er indhentet d. 2. marts 2023 

Kornrnuneplantillœg. forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. kornrnuneplannllœq. forslag er mdhentet d. 2. marts 2023 

Kornrnuneplantilleeg, vvm, vedtaget 

Se forklanng under "Kommuneplaner. vedtagne· 

Oplvsrunqer vedr. kommuneplantilla,g. vvm, vedtaget er mohentet d. 2. marts 2023 

Komrnuneplantilleeg. vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kornmuneplantillœg. vvrn, forslag er indhentet d. 2. marts 2023 

Spildevandsplaner 
Er ejendornrnen beliggende indenfor en spildevandsplan7 .. ................ -r 
Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande ,ndeholder oplysrnnger om hv,lken kloakenngsstatus ejendommene , et 
omràde har 1ht. kommunens planer og hvllken kloakerlngsstatus de evt. planla,gges at fä i 
fremtiden. 
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Vœr oprnasrksorn pà at kloaktyper omtalt I planer ikke nodvendiqvis er den samme sorn de 
aktuelle aflobsforhold pá e¡endommen. 

Oplysrnnger vedr. kloakopland. vedtaget er mdhentet d. 2. marts 2023 

Er matnkelnummeret beliggende indenter et kloakopland?. 

Spildevandsplan: 227, Nirntofte, Lubker Golf Resort - Spildevandskloakeret (der 
afledes kun spildevand) 
Navn pa omräde med kloakopland. 

Eksisterende kloaktype for omrädet. ,. 1- ,¡ j 

Er der planlagt rendringer at kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakenng I det omräde. hvor 
e¡endommen er beliggende?. 

Matr.nr 1 h Ram ten M0lle, Nimtofte 

Andel at matrikelnummeret. der er drekket at planen .. 

Link bl plan. 

ji ~ 

.li'· 

Kontaktoplysninger 

Administrativ rnyndrqhed . .. Kommunen 

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland. vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. kloakopland. forslag er mdhentet d. 2. marts 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland? .. . !·I~ 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .. . Kommunen 

Udtrœden af spildevandsforsyning, vedtaget 

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt t1I offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning 
svarer pà. om kommunen evt. er 1ndst1llet pá at ophreve tilslutrnngsretten og -ptigten til 
spildevandsforsyning helt eller delvist. 

Oplysrnnger vedr. udtrœden af spildevandsforsyrnng. vedtaget er indhentet d. 2 marts 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omräde. hvor kommunalbestyrelsen er ìndstillet pa at 
ophœve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning hell eller deìvist? . · ¡,,, 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd1ghed .. 
Kontaktoplysrnnger - forklaring .. 

. . . Kommunen 
.... Kontakt egen kommune 

Udtrœden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under "Udtrœden al Spildevandsforsyning, vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. udtrœden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d 2. marts 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et ornráde, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at 
kunne ophasve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning hell eller delvist?.. . r Je, 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . Kommunen 
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Renseklasse 

Renseklasse viser. hvrlken renseklasser, der gœlder i det omràde e1endommen ligger , og 
derved. hvilke rensekrav e¡endommens sp,ldevandsanlœg skai opfylde. 
Renseklassekravet er kun relevant for e1endomme. som rkke er tilsluttet det kommunale 
kloaknet 

Oplysrnnger vedr. renseklasse er 1ndhentet d 2 marts 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omràde. hvor der er udpeget renseklasse? .. 'J.,: 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustrativ myndrghed .. 

Kontaktoplysnrnger · forklanng .. 

.. Kommunen 

. .. Kontakt egen kommune 

Varmeforsyning 
Er der rnuhghed for kollektiv varrnetorsyrung eller er der torcyningsforbuo", _ 
Bemœrk. at oplysrnngen er opdelt , hhv. Forsyrnngsomràde. Ornräde med forsyrnngsforbud 
samt Omräde med tilslutrnngspligt. 
Aktuel varmeforsyrnng kan ses af BBR meddelelsen. 

Forsyningsomräde, vedtaget 

Et forsyrnngsomráde er et ornráde. som af kommunalbestyrelsen er godkendt til 
kollektiv varmeforsyning, dvs fjernvarme e/Ier 1ndiv1duel naturgasforsyrnng (oqsá kaldt· 
forsyrnngsform). 
Oplysrnngen angiver. hvtlken forsyrnngsform. der er til rädighed for omràdet Hvis omràdet 
ikke er udlagt til kollelktiv varmeforsyrnng. har bygrnnger , omrädet typrsk 1ndiv1duelle 
opvarmrnngsformer, sásom oliefyr eller varmepumpe 

Oplysrnnger vedr. forsyrnngsomràde. vedtaget er 1ndhentet d. 2. marts 2023 

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyrnngsomràde?. .. ...... ¡., 

Varmeforsyning: Nimtofte - Fjernvarme 
Navn pà forsyningsomrâde _ .. 

Forsyningsform. . 

Forsyningsselskab .. 

......... .. ~.l'íl{<)"<C> \ 

~'...!f!h;\1íl1 GJ,--' 

~J frit JJI._. r.~ JPlPl_(PC:. c'.lffl r1fínc.· r') :fllî~ 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtohe 

Andel af matrikelnummeret. der er déekket af planen .. 

Link til plan .. 

'ú1) X., 

.. • I n:k 

Ko ntaktopl ysn i nger 

Adrmrustratv myndrghed .. 

Kontaktopfysrmqer · forklaring .. 

.. Kommunen 

. .. Kontakt egen kommune 

Ornráde med forsyningsforbud, vedtaget 

Hvis del skonnes nodvendigt for gennemforelse af varmeplanlœgrnngen. kan kommunen 
bestemme. at nœrmere angivne opvarmrnngssystemer tkke rná etableres , eksisterende 
eller ny bebyggelse inden for et afgrœnset geografisk omràde. Sàdanne forsyningsforbud 
foretages typisk I omräder. der er el Ier vil bl ive ud lagt til kollektiv varmeforsyning. 

Kommunalbestyrelsen kan give dispensahon fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer 
fremgàr ikke af denne registrering. 

Oplysninger vedr. omräde med forsyningsforbud, vedtaget er 1ndhentet d. 2. marts 2023 
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Er matnklen beliggende I et omrâde med forsvrunqstorbud". 

Kontaktoplysni nger 

Aorrurustratv mynd,ghed .. 
Kontaktoplysninger - forklanng ... 

. .. Kommunen 
Kontakt egen kommune 

Omràde med tilslutningspligt, vedtaget 

Kommunalbestyrelsen kunne for 1. ¡anuar 2019 en ten v,a et tilslutrnngspro¡ekt som er 
reguleret , varmeforsyrnngsloven, efler en lokalplan. som er reguleret , planloven. pálaegge 
tilslutrunqs- eller forblivelsespligt t1I den kollektive varmetorsynmq I omràdet 

Oplysrnnger vedr. omräde med tuslutnmqsphqt, vedtaget er indhentet d. 2 marts 2023 

Er matnklen beliggende I et omräde med tilslutrnngspligt eller forblivelsespligt? 

Varmeforsyning: Lübker Golf Resort. Undtagelse for ferieboliger i omr. V, solgt for 
1. nov. 2006. - Lokalplan 
Navn pà omráde med tilslutningspligt. . . ' , 1 

Type af tilslutrnngspligt. 

Tilslutrnngspligt I henhold til. . 

Dato for beslutning 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 

Andel af matrikelnummeret, der er dœkket al planen .. !(J h, 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd1ghed 
Kontaktoplysrnnger - forklanng .. 

Kommunen 
. . Kontakt egen kommune 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendornrnen behggende neer Vejdirektoretets projekter? 

Der levares kort for omrâdet omknng ejendommen. Kartet viser med farvemarkenoq om 
ejendommen er beliggende mdeníor et af Ve¡direktoralets projekter. som ve¡mynd1gheden 
enten undersoger. planlaegger efler er ved at anlalgge. Pä kartet vil det fremgä hvilken 
anlœgsfase som pro¡ektet befinder s1g I Pä kartet frerrwises Ve1direktoratets pro¡ekter som 
en 150 meter buffer omkring pro¡ektets midterlinje. Del er vigtigt at gore opmœrksom pá, at 
buff eren IKKE angiver projektets geometn efler udbredelse - det er alene en buffer. der kan 
bruges t1I at fremsoge info om, om en e¡endom ligger 1 nzerheden af et pro¡ekt. 

Eksisterer der mqen af Vejdirektoratets pro¡ekter nœr ejendommen vil kun farvemarkenng af 
selve e¡endommens placering blive visi. 

Oplysrunqer vedr. vejdirektoratets projekter er mohentet d. 2. marts 2023 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd,ghed .. 
Kontaktoplysrnnger - forklanng 

.... Vejmynd1gheden (Vejd,rektoratet eller kommunen! 
... Adrnmstrauv mynd1ghed: Ve¡d1rektoratet 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle aftebstorholo 
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Hvilke afl0bsforhold er der reg1::;treret for ejendornrnen? ..... 
•'f;-it ·iJ..:.¡.11 jr,,,1r'(1\' ~; l·r. ,r-...r.~1,._,. -!Pl.I·\..- 

For alle bebyggede e¡endomme skai del oplyses, hvordan splldevand og regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om ejendornrnen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
omráde. 
Bebyggede ejendomme. der er bel1ggende I et kloakeret omráde kan mddeles efter om 
e¡endommen ligger I et omráde hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befœstede 
arealerJ og spitdevand (kokken, toilet og bad mv¡ ledes bl to separate rorsystemer eller om alt 
bortledes I èt og samme rorsystem. 
Bebyggede ejendomrne. der er behggende udenfor et kloakeret omräde eller er udtrádt af 
kloakfœllesskab. kan mddeles efter den made spildevandet behandles. 
Du kan lœse mere om reqistrennq af aflobsforhold i BBR pá https.rki bbr.dk.bbr-veilecrunç 

Oplysrnnger vedr. aktuelle aflobsforhold er indhentet d. 2 marts 2023 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 
Aflobsforhold .. . H~\:1t t ...¡1 1r1, v t. ,i-..r )r-,.. 1:r,,i?' ·p¡ ,,...,.-, t-'l-' 

8ygningsnummer 1 - Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte, 1 

Anobsforhold .. 

Kontaktoplysninger 

Adnurnstratv mynd1ghed .. 

Kontaktoptysrnnger - forklanng. 

. .. Kommunen 

.. Kontakt egen kommune 

Aktuel vandforsyning 
Hvílken type vandforsyrung er der regr.treret for ejendornrnen? .. 
PîVdt 1 ~ ~'. .-,Qsr:t:· :f>§: 

Oplysrnngen viser hvilken form for vandforsyrnng en e,endom er tllkoblet. fx aiment eller 
privat aiment vandforsyningsanlalg. bronci. vandindvindingsanlœg (egen bonng). ikke aiment 
vandforsyrnngsanlalg eller blande! vandforsyrnng 

Oplysrnnger vedr. aktuel vandforsyning er mchentet d 2. marts 2023 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 
Vandforsyning 

8ygningsnummer 1 - Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte, 1 

Vandforsyning ... 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratro mynd1ghed .. . ... Kommunen 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendornmen beliggende i et omráde med drikkevandsinteresser? . 

Oplysningen viser dnkkevandsomráder I kategonerne "Omràder med Sœrlige 
Drikkevandsinteresser {OSO) og "Ornräder med Dnkkevandsinteresser (00). OSD 
omràderne er oprindeligt udpeget ud fra folgende 4 kritener: 1 . Det fremtidige 
drikkevandsbehov skai kunne daakkes af omráderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skai 
vœre den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skai vœre den beds! mulige. 4. Den 
eksisterence mdvindinqsstruktur skai kunne bevares. samt byomräder med et stort antal 
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forurerunqskilder skai kunne uclelades. Omräder med dnkkevancsmteresser (00) er omráder, 
hvor der findes grundvand af god kvalitel. der kan udnyttes lii dnkkevandsformál men som 
overvejende har lokal betydrnng for mindre vandvœrker og erhverv. Der har t1dligere vasret 
en afgrœnsrnng af Omráder med Begrœnsede Dnkkevandsmteresser iOBD). men disse 
udpeges 1kke lœngere. 

Oplysrnnger vedr grundvand - dnkkevandsmteresser er indhentel d. 2. marts 2023 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 
Er matnklen beliggende I et ornràde med dnkkevandsinteresser?. . ,., 

Omráder pà matriklen: 

Type af omräde 

Kontaktoplysninger 

Adm1rnstrativ myndighed .. Kommunen 

Grundvand - Felsornme indvindingsomráder 
l::r ejencornmen Del1ggende I et toicomt 1ndv1nd1ngsomrade7 

Folsomme mdvmdmqsornráder udpeges ,nden for Omráder med Sœrl1ge 
Drikkevandsinteresser (OSO) og 1 indvmdinqsoplande til almene vandforsyrnnger uden for 
oso 
Der udpeges to typer af folsomme 1ndv1nd1ngsomráder: N1tratfolsomme 1ndv1nd1ngsomráder 
(NF!) og Spro¡terrnddelfolsomme 1ndv1ndingsomräder (SF!) 

Oplysrnnger vedr grundvand - folsomme 1ndv1ndingsomräder er indhentet d. 2. marts 2023 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 
Er matriklen beliggende i et folsomt indvindingsomräde? .. 

Omráder pa matriklen: 

Type af ornráde 

Kontaktoplysninger 

Adrmrustratv mynd1ghed .. 

Kontaktoplysrnnger · forklar,ng .. 

. .. Kommunen 

. . Kontakt egen kommune 

Fredede fortidsminder, bygge- og 
beskytte I ses I in je r 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelirue? ... 

Skovbyggelin¡en er en bufferzone pâ 300 m omkring skove. Skovbyggelin¡en gœlder for 
alle offentlige skove og for private skove med et sammenhœngende areal pâ mindst 20 ha. 
lndenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. 
Byggelinjen kan enten vœre registreret som gœldende eller ophœvet. 

Oplysrnnger vedr. skovbyggelin¡e er indhentet d. 2. marts 2023 

Matr.nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte 
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Er matnklen beliggende indenfor en skovbyggelin¡e? 

Omrâder pa matriklen: 

Type. 

Kontaktoplysni nger 

Adrmrustrauv mynd1ghed ... 

Kontaktopwsrunçer forklanng ... 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter lrernsoqrunq af en given ejendom. Derefter 
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 
den pagœldende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar pá et sporqsrnál og evt. et bilaq. Oe hentede oplysrunçer 
prœsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en rœkke 
bilag samt et appendiks, hvor der kan lœses nœrmere om opìysranqerne. der 
indgár I ejendomsdatarapporten. Endelig prœsenteres et overblik over svarene 1 

e¡endomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en fil (pd0 til elektronisk visrunq eller udskrift. 

Du fár besked pr e-mail/SMS, nár rapporten er komplet. Det kan tage op til 11 dage at fa 
svar fra kommunen vedrorende enkelte oplysrunqer. I perioden fra rapporten er bestilt. t1I 
du modtager besked om, at rapporten er komplet. vil det fremgà af et hentet dokument. 
at ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". När alle svar er modtaget, vil 
ejendomsdatarapporten fa status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport mà kun udleveres t1I ejendommens ejer eller 
en person. der har fáet samtykke fra e¡eren. Der kan derfor vasre oplysninger, som 1kke 
fremgär at e¡endomsdatarapporten. 

Dette dokument indeholder alle svar I e¡endomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste 
over de bilaq, der kan hentes. hvis de eks1sterer. Yderligere information om oplysrunqen 
lindes i Appendiks. 

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapport (kun for e¡er eller de der har samtykke fra ejer) 
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Energimœrke 
• Kort over vejforsyning 
• Kort over Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
• Eftersynsrapport 
• Forfalden gœldsoversigt (kun for e¡er eller de der har samtykke fra ejer) 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysrnnger. kommunen har reg,streret om en e¡endom i Bygrnngs- og Boligreg1stret 
(BBR). Oplysrnngerne pà BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktrske forhold pá e¡endommen. oçsá sefvorn 
de ikke nodvendigvis er lovhge. Ansvaret for oplysrnngernes rigt¡ghed pà BBR-meddelelsen ligger hos e¡eren af 
ejendommen. 

Energirnœrkning 
Et energ,mrerke er en vurdenng af en bygnings energimressige ti/stand. En bolig. der srelges. ska! have et 
gyldigt energimrerke udarbejdet af en enerqikonsulent. 

Tilstandsrapport 
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygrnngssagkyndig. 
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn pá skader 

El insta llationsrapport 
En e/installationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatorv,rksomheds gennemgang af bygrnngens 
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten qiver en professione/ oo obiektiv qennemqanq af 
elinstallationernes ti/stand. 
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Byggesag 
En byggesag vedrorer nybyggen. til/ombygning. amdret anvendelse eller nednvning (hel eller delvis). 
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen I Bygn,ngs- og Boligreg1stret (BBR). fx om byggeriets 
omfang, anmeldelse/ansogn,ng, t1lladelser. pàbegyndelse og fuldforelse. Visse byggesagstyper reqrstreres 1kke 
iBBR 

Byggeskadeforsikring 
Siden 1 aprii 2008 har professionelle bygherrer va,ret forpligtet til at tegne en byggeskadefors1knng 
1 torbmdelse med nybyggeri af private helársbohger. Forsiknnqspüqten gaalder fra 1. juli 2012 i nagle 
tilfœlde ogsà, nàr der etableres nye boligenheder I eksisterende byggen. Hvrs e¡endornmen er omfattet af 
byggeskadeforsiknng, vil der vaare en eftersynsrapport for hhv. t-ärs og 5-árs eftersyn. 

Olietanke 
Kommunen reqistrerer oplysninger om olietanke I Bygn,ngs- og boliqreqisleret (BBR). Oplysningerne stammer 
typisk fra den af ejer eller bruger mdsendte tankattest. Det bemœrkes at ohetankens reqistrennq i BBR ikke 1 
sig selv er en garanti for at tanken er lovl1g Der vises tkke oplysninger om tanke. der er fjernet fra e¡endommen 

Fredede bygninger 
Der er ca. 9.000 fredede bygn,nger I Danrnark. Deter bygrnnger. som skonnes at have national interesse. Alle 
fredede bygn1nger er fredet báde udvend¡gt og mdvendiqt. og der skai sages om tilladelse t1I alle aandnnger. 
som gär ud over alrntndelig vedhgeholdelse. 

Flexbo ligti I la del se 
En flexboligtilladelse udstedes af kommunen. En fieksboligtJlladelse giver e¡eren af en helàrsbolig mul¡ghed 
for at benytte sin helàrsbolig sorn ferie- og fntidsbolig. med ret t1I senere at vende tilbage ttl at benytte boligen 
til helársbeboelse uden krav om landzonetslaoeìse En flexboligtilladelse kan folge en ten ejer eller selve 
ejendommen. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkrœves af kommunen. Grundskylden beregnes sorn en promillesats af den !aveste af de to 
seneste grundvœrdi anssettelser Promillesatsen varierer afha9ngig af kommunen. Derudover kan der i den 
samlede ejendomsskat mdqà grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dsskrunqsbidraq. 

Ejendomsskattebillet 
En e¡endomsskatteb1llet mdeholder oplysn,nger om opkrœvn,ng af den eiendornsskat (grundskyld mv.), som 
e¡eren er forpligtet ti! at belale ti! kommunen. EjendomsskattebJIJetten kan ogsä indeholde andre afgifter, der 
opkrseves af kommunen. Del er dog forskelhgt fra kommune til kommune. hvilke afg1fter der opkrasves via 
ejendomsskattebilletten. 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der vedtaget en midlertidig, moefrvsrunçsordninq af grundskyld. lndefrysn,ngen betyder. 
at boligejerne ikke skai be tale evt. grundskyldsstign,nger nu. men i stedet tàr et län oâ belobet, som forst 
tilbagebetales, nàr ejendomrnen sœlges. 

Ejendoms- og grundvœrdl 
Ejendomsvurderingen er et skon. hvor Vurderingsstyrelsen tastsssttsr ejendomsvrerd1. grundva,rdi og evt. 
fradrag for forbednnger. Ejendomsvurderingen har betydrnng for ejendomsskatter(ejendomsvaardiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er htdtil sket hvert andel àr, men ejendomsvurderingssystemet er under 
oml¡:egn,ng. lndt1I der kommer nyt ejendomsvurderingssystem. bruges 2011-vurdenngen nedsat med 212 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgär at vurderingsmeddelelsen. er et skon. hvor Vurderingsstyrelsen tastsastter 
ejendomsveerdi, grundvrerdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt 
ud hvert andel àr, men inciti! der kommer nyt e¡endomsvurderingssystem. sendes ikke automatisk en ny 
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomrne vaare fra 2011 og for 
erhvervse¡endomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundvrerdi". 

Forfalden ga:ld til kommunen 
Forfalden greld til kommunen er fortrinsberettiget gœld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses 
typisk om folgende former for ga,Jd: Ejendomsskat. skorstensfejning. rottebekalmpelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et gaaldskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet héEfter pà den faste ejendom uden tinglysning 
og forud for al anden pantegaald. Fortrinsretten fremgär af nnglysningslovens § 4 og en raskke sektortove. 
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Huslejencevnssager 
I alle kommuner findes et huslejenœvn. som afgor de tvister, der opstàr imellem leiere og udle¡ere I pnvate 
leJeboliger. Nœvnet skai moberette sager t1I Nœvnsdatabasen lndberetrnngen omfatter sager. som modtages 1 
nesvnet den 1. september 2012 og senere. Der kan vœre tale om verserende 091eller afg)Orte sager om fx om 
husleiens storrelse. 

Arbejderbolig 
Arbejderbohger er ejsndornrne. hvor der er ydet statslän lii kob at parcellen og opforsel at beboelsen. Lánet 
forfalder lii ubet1nget mdtnelse ved ejersk1fte. dog kan en efterlevende œgtefa,lle ansage om ga,ldsovertagelse. 
Der er bopœtsphqt for ejeren pà e¡endommen. 

Jordrente 
Ejere at e¡endomme. der pàrwner 1ordrenteforpligtelse. skai belale en halvárlig afg1ft pà 2% at e¡endommens 
kontante grundvac;rdi t1I staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en kober at e¡endommen. 
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afiases ved mdbetaíinq at en aflosrnngssum. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter ansogrnng yde tilskud til oprydrnng eller gentilplantrnng at private fredskove. der er vceltet som 
folge ai storme Tilskuddet gives kun t1I skove¡ere. som har tegnet en basisforsiknnq mod stormíald 

Zonestatus 
Zonestatus kan vœre landzone. byzone eller sommerhusornräde. Atha,ng1g at zonestatus kan der vœre 
forskellige bestemmelser for anvendelse af e1endommen I landzone skai der fx sages om tandzonetëade'se 
ved starre byggen. mens der I byzone ofte er lokalplaner. der fastsœtter regler om bebyggelse og anvendelse 
af arealer. 

Lokalplaner 
Grunde¡erne rnà 1kke bygge nyt. amdre anvendelse osv. 1 strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 
efter nabohonng - dispensera tra en lokalplan. hv1s dispensationen ikke er I strid med pnrcipperne I planen. 

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstecles af kommunen. Den krœves som udgangspunkt for. at man I landzone 
rná opfore nyt byggeri elleí foretage udstykning eller œndnng i anvendelsen af bestäende bebyggelse og 
ubebyggede arealer 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter eri penode pá 12 ár og fastlœgger de overordnede rnàí og retrnngslinjer for den 
enkelte kommunes udvikling. Der, udgor rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling 
af en rœkke sager. herunder den konkrete adrrunistraton i det ábne land og ansogninger om byggetilladelse. 

Varmeplaner 
I kommunens varmeplan fastlœgges omráder. der forventes at bhve fjernvarmeforsynet (kollektN 
varmeforsyning). herunder en forventet tidshorìsont herfor. samt omráder. der fremover forventes 1ndiv1duelt 
forsynet med vedvarende energ1 (ingen kollektiv varmeforsyrnng). 

Varmeforsyning 
Oplysningen angiver. hvilken forsyrunqsforrn, der er lii rädighed for ornrâcet. Det kan fx vœre naturgas eller 
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutrnngspligVforblivelsespligt lii en forsyningsform samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmrnngstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for omrädet omkring e¡endommen. Kartet viser med farvemarkering de veje, som 
vejmyndigheden har reqistreret som vœrende hhv. offentlige. privat fœllesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er 1kke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. 

Vejdirektoratets projekter 
Der leveres kort for omrädet omkring ejendommen. Kartet viser med farvemarkering om ejendommen er 
beliggende indenfor et vejforsyningsprojekt. som vejmyndigheden enten undersoger, planlœgger eller er ved 
at anla,gge. Eksisterer der ingen vejforsyningsprojekter nœr ejendommen vil kun farvemarkering af selve 
ejendommens placering blive vist. 

Hovedstadsomrâdets transportkorridorer 
Transportkorridorerne i hovedstadsomrádet er arealer. der er reserveret lii fremtidige motorve¡e og baner m.m. 
De er en del af den overordnede lysiske planla,gning og har hjemmel i planloven. Del betyder, at de respektive 
grundejere ikke tár erstatrnng for de begrœnsninger. de fâr pàlaqt i denne sammenhœng. Hovedstadsomrädet 
omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden. bortset fra Bornholms Regionskommune. 
samt Greve, Koge. Lejre. Roskilde, Solrod og Stevns kommuner. 
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Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny gastransm1ss1onsledrnng. der vil sikre forsyrnngss1kkerheden for naturgas I Danmark. 
Desuden vil qastransrnissionstedninçen fa íorbmdetse t1I gasfelter i Nordsoen og çastransrrussionsrettet i 
Polen 

Landsplandirektiv "Udviklingsomrâder" 
Inden for et udv1klingsomráde I kystnrorhedszonen har en kommune mulighed for at mddraqe nye arealer 1 
byzone og planlrogge for anlrog i landzone, uden en S83rlig planlœgningsmrossig eller funknonel begrundelse 
for kystnror lokalisering efter reglen i planlovens § 5 a. stk. 1 nr. 1 I et udviklingsomráde er landzonereglerne 
lempelige end I den ovnge kystnœrhedszone 

Aktuelle aftebsforhold 
Her oplyses hvordan spédevand og regnvand bortledes fra e¡endommen. 

Aktuel vandforsyning 
Her oplyses hv1lken íorm for vandforsyrnng e¡endommen er t1lkoblet. fx aiment eller pnvat aiment 
vandforsyrnngsanlœg 

Pâbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlaeg pá ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysrnnger af betydning for e¡endomshandler med henbhk pá 
offentliggorelse og videreqivelse al visse oplysninger pá vandforsyrnngslovens omráde til den fœlles offentlige 
database for geologi, grund- og drikkevand. Juprter. 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysningen viser om e¡endommen er behggende moentor et dnkkevandsomr"tde Afhœng1g af 
drikkevandsomrádets kategorisering kan der veere begrœnsninger for anvendelse af arealerne pa 
e¡endommen. 

Grundvand - F0lsomme indvindingsornràder 
Oplysrnngen er etableret for at beskytte drikkevandet rutrat- og sprojterrnddelfolsomme 1ndv1ndingsomráder. 
Hv1s ejendommen er beliggende indenfor et folsomt indv1ndingsomráde, kan der vœre begrœnsninger for 
anvendelse af arealerne pá e1endommen 

Jordforureningsattest 
Danmarks Miljoportals jordforureningsattest viser oplysninger om ¡ordforurernng for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra regtonernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordíorureninq kan vœre betegnet som kortlagt pá hhv. vidensniveau 1 IV1) ogteller vK1ensnrveau 2 (V2l 
i henhold bl lov om forurenet ¡ord. Oplysrnngen fremgár oqsá af jordforureningsattesten. 

Omrâdeklasslflcerlng 
Omrädeklassificeringen inddeles i tre klasser: "Analysefrit omráde (Kategori 1)". "Analysefnt omráde (Kategon 
2!" og "Omráde med krav om analyser". Bvzoneomràoer klassificeres som udgangspunkt som lettere 
forurenet. Ornràdeklassrñcemqen er dog ikke nodvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Hvis 
ejendommen er omfattet af omrádeklassificering, kan der vœre anmeldepligt ved storre ¡ordflytning. 

Pábud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se. om kommunen har udstedt päbud pá ejendommen efter reglerne I lov om forurenet ¡orci. 
Der oplyses om pábud efter §§ 9(2). 1 O. 44(2). 48. ï2a. ¡f § 7, nr. 1 1 bekendtgorelse om 1ndberetning af 
¡ordforurernngsdata. 

Fredskov 
När en skov er fredskovspligt1g, betyder det, at den, der ejer skovarealet. til enhver tid har pligt til at anvende 
det til skovbrugsformäl. Med fredskovspligten Folger desuden en rœkke regler, der tilsammen sikrer den 
langsigtede skovdyrkning. 

Majoratsskov 
Majoratsskov er i folge skovloven arealer. der skai holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljostyrelsens 
lokale enhed) kan give tilladelse til at ophœve majoratsskov noteringen pá hele eller dele af skoven. 

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan vœre beskyttede naturtyper eller vandlob jl. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis e¡endommen 
er beliggende indenfor et ornrâce med beskyttet natur. kan der vœre begrœnsninger for anvendelse at 
arealerne pä ejendommen. 
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lnte rnationale naturbeskyttelsesomräder 
Internationale beskyttelsesomräder er opdelt I hhv. Ramsaromráder. Fuglebeskyttelsesomräder og 
Habitatornráder. Hvis e1endommen er behggende mdeníor et omrâde med internationale beskyttelsesomräder. 
kan der Va3re begra3nsrnnger for anvendelse at arealerne pá eiencornrnen 

Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt pá alle e1endomme. der er over 2 ha \20.000 m-). Nár en ejendorn 
er noteret med landbrugspligt. er den omfattet at landbrugslovens reg Ier Del betyder, at der grelder 
srerhge regler for disse e¡endomme f.eks ved kob og salg. Der er 1kke naget krav om at en e1endom med 
landbrugspligt skai anvendes til landbrug eller lignende. 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr fredrnngsstatus· 
A Fredet for 1937 
B Fredet 1937 eller senere 
C lkke fredrnngsva3rdig 1937 -56 
D. lkke fredet eller aflyst for 2009 
U- 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysrnngen omfatter sten- og ¡orddiger som er beskyttet mod tilstanossancnnqer. 1f museumsloven. 
Oplysrnngen er vejledende og má derfor ikke anvendes lii at afgore. om der er beskyttede d1ger I et omräde 

Skovbyggelinjer 
Skovbyggeilnjen er en zone pá 300 m omknng skove. Skovbyggelin1en gailder for ale offentlige skove og for 
private skove med et sammenhrengende areal pá mindst 20 ha Inden for byggelin¡en er der forbud mod at 
bygge. 

S0- og äbeskyttelseslinjer 
Sobeskyt1elseslinjen har lii formäl at sikre soer som vrerdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredrnngskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyt1elseslin¡en er der generell forbud mod rendnnger. 
dvs. at der ikke mä placeres bebyggelse. foretages rendnnger I lerrrenet beplantrnngen o.I 

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggelin¡en er en 300 m beskyttelseszone rnált fra kirkebygrnngen Den skai sikre. at der ikke opfores 
bebyggelse over 8,5 m. som virker skéemmende pà kirken. 

Klitfredningslinje 
Klitfredrunqshruen er en 300 meter beskyt1elseszone langs den ¡yske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er 1kke tilladt at rendre tilstanden af klrtfredede arealer eller at udove akuviteter, der kan fore lii oget risiko 
for sandflugt. 

Strandbeskytte lsesl inje 
I ábne landskaber ligger strandbeskyttelseshn¡en typ1sk 300 m fra kysten. I bebyggede omräder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseshrje rna der blandt andel ikke placeres bebyggelse som 
fx bygrnnger. skure. carnpmqvoqne og master eller foretages rendnnger I terrrenet. tllplantrnng eller hegrnng. 
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Oversigt over Vejdirektoratets projekter 
Vejdirektoratets projekter ornknng ejendommen 

Optysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 2. marts 2023. 

Gärde 

1525 m. 
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi· 

Signaturiorklaring: 

c:J Ejendommens placering 

Vejdirektoratets projekter: 

lngen projekter neer ejendommen 

OBS: Vejdirektoratets projekter fremvises som en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Der er vigtigt at gere oprnœrksorn pä. at 
buffcren IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - deter alene en buffer. der kan bruges ti! at frernsage info om. om en ejendom ligger i 
nœrheden af et projekt. 
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Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fœlles 

0vrige (privaValmen/udlagt privat fœlles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Korte! viser med farvemarkering de veje og stier. som vejmyndigheden har registrerei som vœrende hhv. offentlige, private fœlles eller 
private/almene/udlagte private fœlles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 
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Kort over vejforsyning 

Vejtorsyrung ornkring matr nr l h, Ram ten M0lle, Nimtofte 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 2. marts 2023. 
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Danmarks Milj0'portal 
Data om rruljeet I Danr-iark 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baserei pá de informationer, der er registrerei i den frellesoffentlige 
landsdrekkende database pâ jordforureningsomràdet, D Kjord. 

Attesten er baserei pà en s0gning om en specifik matrikel. I atiesten bruges ogsà begrebet 
"lokalitet", der kan drekke over fiere ma tri kier e lier eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendiqvis ogsà grelder for matriklen. Se derfor pà 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der bernres af lokaliteten. 

Attestens kort er baseret pà data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for 
de registrerede data ligger hos regio nen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. 
Bemrerk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er s0gt pâ f0lgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Ramien M0lle, Nimtofte 

1h 

Region Midtjylland 

Syddjurs Kommune 

Kort 
Placeringen af den seçte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsà se om der er jordforureninger i 
nrerheden af del seçte). 

I . 
ì _.....__....,~ - , j ;I 
I ,-- ......... -- ........ ., .. 

r-~ , • I 
- ZC:!!: .. / -----------1- 

~j.., - 
Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 
Region Midtjylland har for nuvrerende ingen oplysninger om jordforurening pá den pàgreldende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af omràdeklassificering. 

Der er pà denne matrikel ikke igangvrerende pábud efter jordforureningsloven. 

Ä 

Den 02-03-2023, kl. 09:26 

• Udgi>et Etter Katlœgn,ng 

• U:lg&e< F..- K!lrtloagn,~ 

li ..'ordfOl'lKert1ng V2 

• FD ~1uanc ... e1 

F 1 l"'lucncere< 

F2Nuenc~El 

li JordfonxEflUlg Y 1 
Lokaliseret (uafkfaretJ 

~ Pllbud · ,S.ktr, 

~ Pabud · l<eng..."f¥orendevd1u,r 

Oanmarks Miljeportal. Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 

97f1 b3e 1-ecaf-4207-b09a-08e9d021 fdb3 
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Danmarks Milj0'portal 
Data om rm.jcet : Danmar« Den 02-03-2023, kl. 09:26 

Adresse Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 
Mail Miljoe@ru.rm.dk 
Web www.jordmidt.dk 
Bemrerkning Man ber tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der 

her lindes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 
forbindelse med kortlregning. Disse lokaliteter kan íarst fìndes pä 
Danmarks Milj0portal nár der er truffe! afg0relse om kortlregning. 

Adresse Hovedgaden 77 18410 Rende 
Mail syddjurs@syddjurs.dk 
Web http ://www. syd d jurs. d k/P orta le r/B orge r/Tekni k % 2c+mi lj%c3%b8+og +kli ma/Na tur+og +mi lj%c3 %b8/F orure ni ng/ J ord forure ni ng 
Bemrerkning Hvis din grund ikke er omfattet af omràdeklassifìcering i denne attest. kan det skyldes at din kommune end nu ikke har gjort 

data tilgrengelige pä Danmarks Milj0portal eller at data ikke er opdateret. 

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks MiljO-portal 
Data om rrulject I Danrr:ar11. Den 02-03-2023, kl. 09:26 

Bilag 

Jordforurening, V1 
Et areal betegnes som kortlagt pá vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter pà areale! eller aktiviteter 
pâ andre a realer. der kan have veeret kilde til jordforurening pa area let. 

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pá vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der g0r, at del med he] grad af 
sikkerhed kan lregges til grund, at der pà areale! er en jordforurening af en sàdan art og koncentration, at forurening kan have skadelig 
virkning pá mennesker og milja. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold lii kortlregning. Uafklarede 
oplysninger kan eksempelvis veere historiske oplysninger vedrnrende tidligere aktiviteter pá en grund eller oplysninger om fund af 
forurening. Uafklarede oplysninger kan derrned efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og sagsbehandling resuttere i en 
kortlregning af en grund eller i en status som "Udgâet ter kortlregning" 

Nuancering 
Nuancering at kortlregning pà V2, pà baggrund af den risiko. den kortlagte forurening udqer eller kan udqere for den aktuelle anvendelse 
tit boligtormal 

Udgäet Etter Kortl~gning 
Forureninger, som har vreret kortlagt pà vidensniveau 1 eller 2, men som er udgâet af kortlregningen 

Udgäet F0r Kortléegning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sä de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden ftndes der lokaliteter i denne 
kategori, hvor det har veeret vurderet om de skulle kortlregges som mulig forure net (V 1) men hvor tokaliteten frikendes pà baggrund af de 
historiske oplysninger. 

Omrädeklassificering 
Omràde, hvor jorden antages at vœre lettere torurenet, udpeget jf. jordforureningstovens § 50a. Byzone klassificeres som udgangspunkt 
som omráde, hvor jorden antages at vœre lettere torurenet. Oplysning om omrádeklassificering stammer fra en tegning at matriklen pa 
kort. I enkelte tit frelde kan unejaqtiqheder eller rendringer i matrikeltegningen resuttere i, at matriklen fejtagtig overlapper en anden 
matrikel og pávirker informationer om omrádektassificering herpá. Hvis atiesten indeholder oplysning om omradeklassificering, inkl. 
analysefrie omráder, som forekommer ukorrekt, sà kan du tá et overblik over matriklen pà 
http://arealinformation.mitjoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangv~rende päbud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et pàbud efter jordtorureningsloven. Del kan vœre enten et aktivt pábud eller et pábud, hvor der alene 
er lrengerevarende vilkár (f. eks. belregning eller monitering). Nár et pàbud er hell opfyldt, oplyses del ikke i jordforureningsattesten. 
Kommunen skai op lyse om pábud efter jordforureningsloven jt. reglerne i Be kendtqerelse om indberetning og registrering at 
jordforureningsdata, dvs. pàbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er tastsal. Kommunen kan oplyse om pábud efter andre 
hjemler og pàbud, som er meddelt tidligere, nár de er igangvrerende. 

Danmarks Miljeportal. Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Matr.nre. lb,ld Ramten M¢lle, Nimtofte 
Matr.nre. la,le,lg,lh, litra "an 
Mogenstrup By, Nimtofte 

Akt skab nr, lj l\ C\ Q 
A~J,g~,;,mgsKcntoret¡ 

Landinspekt¢rfirmaet Kj~r 
Arhusvej 22 B, 8500 Grenaa 
Tlf. 86 32 21 33 

MIDTDJURS KOMMUNE 
(;/ ûìo:·unc: rt~ 

J 1.-tOU!'JU L 

Lokalplan nr. 90 for 
Djurs Golf & Country Club ved Nimtofte. 

DSS 88311057 
66 8-1 490 
Bulk Farve 

762700 
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136 



.. 

Hvad er en lokalplan P 

I folge Lov om Planlsegning skal der udarbejdes og offentliggores en lokalplan, in 
den der udfores et storre bygge- og anlœgsarbejde, foœtages vsesentlige nedrivnin 
ger eller sker vœsentlige œndringer i anvendelsen af en ejendom. Derudover kan 
der alrid udarbejdes lokalplan, nâr Komrnunaìbesryrelsen vurderer, at der er nod 
vendigt. 

I en lokalplan kan der fastlœgges nœrmere bestemmelser for et areals anvendelse, 
bebyggelse og anlœg, veje og stiers placenng og udformning, friarealers placering 
og indretning samt bevaring af huse og byrniljcer mv. 

Sâdanne bestemmelscr skal medvirke til, at ct omrâde anven<les og udformes un 
der hensyntagen til de eksisterende omgivelser og I overensstemrnelse med kom 
munens evrige planizgning. En lokalplan er desuden byrâdets redskab ti! at sikre 
gennemforelse af intentioneme i kommuneplanen 

Vedtagelsen af en lokalplan betyder ikke forbud mod at fortsserte den eksisterende 
lovlige anvendelse af en ejendom, og en lokalplan rnedferer heller ikke pligt for 
grundejerne til at reahsere de anlœg, som lokalplanen äbner mulighed for. Planen 
regulerer alene œndringer af eksisterende tor-hold, f.eks. om- og nybyggeri eller 
zndrer anvendelse af bestâende ejendomme, sorn skai ,. œre : overensstemmelse 
med lokalplanen. 

Frem.lreggeJse af lokalplanforslaget 

Inden Kornmunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, fremlzm.s forslaget 
oftèntligt i mindst 8 uger. Formälet med oftèndiggorelsen er, at borgerne skai 
kunne orientere sig om de muligheder for byggeri, anlreg og zndret anvendelser 
lokalplanen âbner mulighed for og tà lejlighe<l til at fremkomme med kommenta 
rer, indsigelser eller a:ndringsforslag tiJ lokalplanen, 

Forst nâr Kommunalbestyrelsen har taget stilling til borgemes synspunkrer, kan 
lokalplanforslaget vedtages endeligt. 

Dette lokalplanforslag har vœre offentligt fremJagt i tiden fra den 9. november 
2004 til og med den 4 jan. 2005. 

Der er indenfor indsigelsesperiodens udlob mdkommet indsigelser og supplerende 
bemrerkninger fra borgere og Arhus Amtsràd. 

Disse indsigelser og bemrerkninger har nu vœret behandlet i forbindelse med 
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen d. 23. febr. 2005, og er 
i vid udstrœkrung inda.rbejdet som revideringer i den endelige plan. 
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Akt: skab nr. 
(udfyldes af tinglysningskontoret) 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
L.QKAL.FL.t\N.. NR. 90 

LOKALPLANREDEG0RELSE 

.Lokalplanrumäd.et 1 

Lokalplanens forhold til anden planlregning 10 

Lokalplanens retsvû:kninger 17 

Kommuneplantill::eg 18 

LOKALPLAN 

1. 

2 

3. 

4. 

s. 
6. 

Lokalplanens fonnâl 

Lokalplanensomrâde og zonestatus 

Omrädets anvendelse 

20 

20 

21 

23 

23 

25 

25 

27 

27 

29 

31 

32 

32 

33 

33 

Udstykning 

Veb.sti- og.parkeringsfothold 

Tekniske anleg, forsyning og miljeforhold 

Behyggelsens om.fang og_placemig 

Bebyggelsens YCÙ:. feemtœden 

Ubebvggede arealer 

Plejeplan 

Grundejer-/ ejerlejlighedsforeninger 

Forudsretning for ibrugtagen af ny bebyggelse 

Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder 

Servitutter 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

13. 

14. 

12 Vedtagelsespätegning 

KORTBILAG 

Matzikelko.tt..-·-·--····· · ·---··--···-·· - _ kortbilag .1. 
Lokalplankort. : kortbilag 2 

Eksisterende forhold og plamnressige binclinger kortbilag 3 

Illustrationsskitse '; kortbilag 4 

Principskitse for byggeomräder .kortbilag 5 
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Lokalplanomrádet 

Lokalplanomrâdet udger i alt ca. 168 ha. og bestâr af de to landbrugs 
ejendomme Hejgârd og Mogenstrup Skovgârd beliggende mellem Amts 
vej 415 Gcenaa - Randers og den nordestlige del af Nimtofte by. 

Ornrâdet er hidtil blevet drevet som landbrug samt skov- og naturomrâ 
de . .Der er i de senere ki s~ma.rbei<le med Âi:h\ls Amt ge.r:memfoo.er.t del 
skovrejsnings- og naturgenopretningsprojekter pâ arealerne, 
I dag udgeres omrâdet af rneget naturskenne og kuperede arealer, der 
overvejende henligger soro Iandbrug, skov, eng og vâdomrâder, og soro 
er hjemsted for en god og vaáeret bestand af flora og fauna, herunder 
legfreen. 

Omrádet er beliggende i landzone. Den nordvestlige del af lokalplanom 
râdet er i regionplanen udpeget til omráde for etablering af hotelier, fe 
rieby o. lign.pâ op .til.2.600.seqgeplads.er... 

Ornrâdet Jigger est for og i nœrheden af allerede eksisterende fritids- og 
forlystelsesfaciliteter soro Djurs Sommerland, Djurs golf"pay and play" 
og "Djurs Hytteby & Camping". 

e 

Lokalplanens baggrund og formât 
I overensstemmelse med Regionplan 2001 for Arhus Amt samt den tu 
ristpolitiske handlingsplan for Grenaa, Midtdjurs og Nerre Djurs Kom 
muner, April 2004, planìœgges der pâ privat basis etableret Djurs Golf 

:'.& Country Club .med .golfbaneaolreg,. hoteller.,..fecieb}r ogIignende .. umid- 
delbart nordest for Nimtofte i Midtdjurs Kommune. 

Det samlede lokalplanomräde udger i alt ca. 168 ha. og bestâr af de to 
landbrugsejendommene Hejgârd og Mogenstrup Skovgârds samlede are 
aler mellem Amtsvej 415 grenaa - Randers og den nordestlige del af 
Nimtofte by. 

Omrâdet er ejet af Poul Anker Lübker,. der i overensstemmelse med A 
landbrugs- og skovlovgivningen har drevet ejendommene som landbrug W 
samt skov- og naturomräde, og i den forbindelse i samarbejde med k- 
hus Amt og Midtdjurs Kommune har gennemfärt en udprreget grad af 
naturpleje bl.a. i form af naturgenopretning samt skovtilplantning. Ud 

_gangspunktet for <let samlede proiekt er sâledes et ca. ,168 ha stort areal, 
hvoraf knap 60 ha enten drives eller er drevet som landbrug inden for 
den seneste ârœkke. 

Da en del af omrâdet er omfattet af regionplanens udleg til ho teller, fe 
ri e by og lignende har ejeren, i samarbejde med Midtdjurs Kommune, ud 
viklet projekt til etablering af et feriecenter med hoteller, ferieby og lig 
nende i tilknytning til et unikt golfbaneanlreg af he] kvalitet og tilpasset 
omrâdets natur- og Iandskabsvœrdier. 

1 
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DSS 88311057 
66 B-1 490 
BuÏk Fa-rve 
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Akt: skab nr. 
(uofylaes af ttnglysn1nqskontorl!t1 

,-- - 
I 
I 
I 

-- ·- .L - -- - ·- 
..L. ., . -, 

- -- -- 
Orerordaede má.J for lokalplanù:gninKen 

\ntallet af golt",;p1llcre der er medlern af Dansk Golf Liw,n er 1 scptcm 
ber '.W03 opgiort nl ca 13S SOO pa hndsplan, hvilke tordeler ,1g p.1 1-Hi 
Inner lntC'n",,en t"'r ?nlt"f)n<t, l):mrn:irk cr a~1?Pr:dP rw ,t-r' :J·' T"):;rn,l· 
Golf L ruon torvenres medlernsraller ar stige m d 6- - 0 o arl.tgt .. 2008 
kan der saledcs torrentes at viere l ~S 000 medlernrner 1f DC . r :e behov 
for ca. 180 190 golfbaner. Samtidig er ogs.1 mreressen for en J.kfr. rene 1 

narurskonnc orngrvelser I sra-rk stigning, bade blandt danske o~ ude-n 
fanct,i-e tt-ne,endP 

Projektors m erordnede mal cr at fremrne indlandstunsmcn tunster 
hverver uden for dc kystnœre om rader pá Djursland gt:nnem en udhi g 
rung/undcrsrorrclsc af de eksistcrcnde runsrartraknoncr I ornrader Disse 
er bl.a. Djurs Sommerland, Skandinavisk Dvrepark, den m et.iblcredc 
Djurs f.,>nlf "pay and plav" og "Djurs Hvrtcby & CJmpmg" nord for 
. imrotrc. 

f·nch-idcre cr der malet at skabe er hymen rekreanvr ornrâde, sorn ,Jger 
bcfolkningens rilgrcngelighcd, herunder handrcappcdes adgang ttl naturen 
gcnnem etablcnng af den planlagte regionale sti pa den nu tredede Gjer 
nldbane samr erablenng af en rrekkc m·nge stier i ornradet, indpasser un 
der hcnsvnragcn rii narurvœrdrcrne samt dyre- og planrehver. 

Ornraders udvikling ti! tene- og fritìdsomrade planlregges gennemfort 
som ct sarnlet proickr og ciercn og :\{idtdjurs Kommune har 1gan~at den 
nodvendige kommuneplanlregnrng samt ruervscrende Iokalplanl.egnmg 
med lu:nblik pa rcalisermg af proiekter 1 2005 - 2007 

2 
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'.'-, H11 gn.mJlag t(,1 Iokalpl.ml 1::~n111gi n ~ un, rc{l:~t:nng ,ìl pr, •1..:krer cr dt'• 
.ir Rarnholi udarbejdct u pr<•1ckrm,1rcn,!Ìt', · _ 11 l .1 tJger udgangspunkr 
1, .rr der 1 ,-<'dandeì ' med proickrer t"'t-nr:tmfore en rœkke natunna ssrze 
'1~ nul¡, vm cssiae f, 11ednngcr t < unrad t oz it d~ r \ cd u-tl·cg._gi. Ise og <ln't 
1( der ,·11,,l,·d 1r:' ·· r,,:•p, ,, • ,...,,. , · · f, 1,,, n t;l ~i1ntP- c., d rf'I•\ 1r1,! 

¡,x:t s.unr I tntl<k,1h (¥ terr.en. Der iwm ;,: '· t ï de.nue rapport mcd hen« n 
tJI flí(l!Ll..tlf:.!'aY!íkn,n~;¡fnirv,, erd.cru: ,Trr,11:ntçmplcl ne! )!lHIJlr 

Projektets hovedclemcoter 
H \?_trini...: !"r,,t,,r ,~i,~"'!",·: ,;; ~-1 'i.: 1""'t"lt'".1·r ,1. n q<,r·--tl, :,--.; .. it",·,..] 1fl,,k·,) 
nlanomr.tcict 

Dt \'bd11:,rstt ,:,1 ¡=; ha .if Ho¡¡¿,ard, t'1rJtr ~~ "lil!:i-r("t it re¥Joc1,L11~C'1h 

udla:g fil horclk r, tl.'n ·fr ,> lt~n m, de-:-- n! e: .2.6{ i ì ''-111,,-epLid,;u 

t ,k ovcnrucvnre ,en~epl: ,k,·r., rn.t'~tt·er ':, · '~luwn I il~ :2 200 pladse. 
tkr ruhkre" mdentor rctrJng-,111:•. rr.,• , r':".,~, np.1;, !Oll. ,fm1t -t '.:!, H,, 
teller, fenebvei og ligm·nd- PI I {p,~·.r L ireaícr pl&ì.1 .. 1,ge-,. erablerct r. 
srk 9 hullers g,,lfl,anu1.nl ut t•'p .. ·--tt d~t ek;1,'-;.>re!!U rcrr.en og landskal 
I hlkn;, trnn?- hertil nl der huvc cr ,•i!crct ,!r · bhus-, racrhreter med ct 
~lì() p;1d,enn;c ,pi j,~·· { • Id:• ',h·1-i: ¡'U!l "'~. =, ... ,. leret lv,tel ' hotel 
qnle1lighcdt>r met' rilsnmrner. 61' -er gep>1d-,.er. Ì.;•mft~tr:L~ , ·g uddan 
nclscsfacihr- r r. burikker r:ì ,:¡mrJtit-, i-,r_,.rnqz. ~,')lr.sL•!e s.unr Ych,cn:- 
Ï:~ rirncssccnr, •. re,tJltr.irt. b r ... 1:ë .•• 1:Pllll,,nr ne. np J3'!1ngsp!ad· fr r 
go!fudst~ rm , 

e 

í:O!flv11<.<11llo>!1 111le!1'1:n:I t d:t 11,1/Nrii~ .'"""11 

Den eksistcrende beboclse pa t lo¡gMd uzres oprerholdr ,•,m nib uden 
bc•pxlsplt!,it mens nlhorende lwngcr t,,¡,,q!,clst, .kr 11 1 ·,l 1>11,, li' 

vcndr sorn rnrrhger tix l<.'nece11terl•:·en, ,~ 8, ,lt tJ., ·1':1r¡·rcrn1 
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Akt: skab nr. 
1udfytdP.S df ttnglysningskontoret 

Pa arealet langs Amtsvej 415, vil dee blive anlagt adgangsvej og afskœr 
mende beplantning. 

Adgangen til golfbaneanlregget og golß<lubhuset/-faciliteteme vil foregâ 
fra Arntsvei 415 via én freiles adgang, samtidig med at de nuvœrende 4 
overkersler pa stnekningen nedlœgges. 

Adgangs.vejens tilslutni.og til Amtsvej 415 vil blive endeligt fastlagt i sam 
arbejde med Arhus Amt. 

Pa Mogenstrup Skovgârds jorder, der udger den sydlige del af lokalplan 
omrâdet, planlœgges der etableret to stk. 9 hullers oprindelig natur golf 
baner, tilpasset ornrâdets temen, beplantning og landskab. 

Pa den syd.ligste del af Mogenstrup Skovgârds arealer, nœrrnest Nimtofte 
by og omkring Mogenstrup Skovgârd, planlregges etableret et feriecenter 
med et antal ferieboliger / hotelejerlejligheder med tilsammen 2.140 sen 
gepladser. 

Fecieboligeme ma kun etableres indenfor de udlagte byggeornrâder nr, 5, 
j£ kortbil.ag 2. Boligeme kan ejes af individuelle ejere, idet de er knyttet 
til- og har mulighed for at anvende centerets faciliteter (restaurant, vand 
land, fitnesscenter m.v.) og vil indgâ i feàebyen som en koncenteret be 
byggelse med begnenset udenders privatarealer. 

Alle individuelt ejede ferieboliger skal anvendes i overensstemmelse med 
planlovens § 40. 

Hotelejedejlighedeme rnâ !run etableres indenfor de udlagte byggeomrâ 
de nr. 2 og 8. Anvendelsen af hotelejerlejiigheder indebœrer, at den en 
kelte ejer er forpligtet til at anvende lejligheden erhvervsmxssigt og i 
henhold til regleme i Hotel- og Restaurationsloven, hvilket bl. a rnedfo 
rer, at hotelejerlejligheden skai sta til râdighed for udlejning og kun i be 
gœnset om.fang mâ anvendes af ejer sel.v til privat brug, (pt. max, 5 uger 
/ ar ), og at lejeme har adgang til at benytte cenerets faciliteter som 
ovenfor ~nt, 

Ferieboligeme / hotelejerlejlighedeme tzrikes opfert som en integreret 
del af golfbaneanlregget med henblik pa at skabe et attraktivt livsstils 
golfinilj0, der danner en "Golf-ferieby''. 

I tilknytning til golf-feòebyen vil der blive etableret servicefaciliteter i 
form af et sportscenter med bl.a, badeland, bowling- og aktivitetshal, 
velvœre- og fitnesscenter, konference- og uddarmelsesfaciliteter, restau 
rant, café, butikker til omrâdets fo.rsyning m.. v. samt udenders legeplads 
og tennis-/boldbaner. I den estlige del af lokalplanomrâdet umiddelbart 
syd for Ramtenvej planlregges opfert et centrait varrneforsyningsanleg. 
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I d\:" e!.:- 1~rf:'.~n ·{: l:: ;::.-:141;,e.r p.i \ t,....~Lr~..;t!ù.p .. k ,,·gl!\.i ~ st dc·c !, rr s e e: .... 
i>oi f., ! nr =·~ ,.;.dtn!rl:,t .. ti. }n , irnr sndrc nPdYt'fld.1~, .. --3,:1Ittctcr f r t. T. 

rade r- :ur;.;i- · ie-r I dt , f •-rt'1m!. ì""- r>'.anh.·ggcs t, 'r dspì1,-,-ta-n - t'."' £ t 
;(,r t'Tr'J· "lf'fHTit'"f1 

\Jg:msen ni ter.~ .en r~·· /. ;oì ~- ~e: 1tbH n ug akn ·1r..::r, t·!··1lirtt::-111c -.- .! fo.-~ 
q_J tu !l;unr..:q, e, , n to fa:!!l:; aJ?:mse Der centrale , arrru-tr ,,,.. :1•r¡::,~a.·· 
Leg 1. r-.¡ ,, .• , ,;;'..t:i: li¡~ q ¡(lg:1ri.g direkte frJ Rarrucnvc: 

lgt>tir.t·m mrackr :' c!t:tl nu trtdedt' C1t:rnldh,mt bl1\ '~mnh;,:t':t t rn 
regi01~.1l ,n 1 o, l'fl:l!\.' t -mrn ·1,e rn -d arnrcrs , ,g kommunen- r ancr 1· ·~ 

d<.:t r~·,;1, HU.le <nru • ¡)"! Djur-l.md e 
~ac:-,mu1 me-d vnÄ.:- suer 1 •>mr.1,kr \il der t,h,:t sk.iht ad?-;ang fnr f,t 
ti1lknuw,(·n, he-render handic.rppcde ti! opk' el,t at omridets n.nur- nl• 
, r, herunder d ... rt· og pla11td1, ,,1mt kulturh.sonske ele mer ter • form it 
t,•rt1<.Ísmin(~<'r r.1;r:1dv- fl", i.e rrcsruc <"..>; d1v:er' 

GolfklubtJnh cn-rne <•I' ti:rwttnrn.-r, -bvcn ,:1 '.11 ,us -srcrncr blrve tor 
'' - 

hundcr med . unrorrc !J•. e~, 1mr·idct, ¡,, ngt n.nst r ·oi1ret ·r NI ~;cdc t~ -r 
s.tvel runsrer ·g hru~,:r<· af fri~1cb /ti:-ne.inlre,.!,gcnc s.un dtn f.1,rh<X'mÎ':' 
hctolkrung I n;en -mrader 

~r,m en Jd at lv,, edstrsrvsrcnu r , r,mr·ider, ni der bin e- erablcr:-. t', run 
ncller ur-der Ramrei.: <:1, salcde- 1t golkre og ovnge stur.rtikanter kan 
p;i:-.sere uhmd-cr l::- sikkcrr un.k r Rrmrcnve¡ Pas-agerne giycr s.unridu; 
muhghed fi ir .ir Ù r ~ .rn pa~Sl r;: r m !1 l ten 
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Akt: skab nr. 
ludf',tdes 1,f t1nglysn1ngskontore1; 

Lokalplanens indhold 
Lokalplanen andrer omrâdets anvendelse fra skov-vjordbrugsformâl til 
ferie- og fritidsforma.1. 

Lokalornrâdet opdeles i 3 delornrâder. 

Deiomrâde I - GoH1clubbus/-faciliteœr ved Hojg:lrd 
Omcldet ~ til ny bebyggelse til ferie- op; fritidsformäl med p;ol_f.. 
klubhus- og faciliteter samt hotel / hotelejerlejligheder i tilknytning til 
golfmiljaet, 

Inden for ornrâdet äbnes mulighed for: 

• Etablering af bebyggelse pä op ti! rnaks. 2.500 m2 til golfklub med 
tilknyttet golfskole, konference- og uddannelsesfaciliteter, velvzre 
og fitnesscenter, restaurant, bar, café, butikker til omràdets forsyning, 
administration, oplagring og parkering 

• Etablering af hotdejerltjligheder med op ti! 60 sengepladser og med 
et samlet etageareal pâ maks. 2000 m2.. 

• Etablering af bebyggelse og baneanla:g i tilknytning ti! ornrâdets 
funktioner samt andre fritidsfaciliteter, som naturligt kan indpasses i 
omrâdet, 

• Etablering af udslagssted for den til golfbaneanhegget herende dri 
vmg range. 

• Etablering af ny adgangsvej fra Amtsvej 415 til omrádet i sarnrnen 
hœng med at evnge overkersler ti! ejendommen nedlœgges. 

• Etablering af parkeringsareal for op til 200 biler. 

Lokalplanen fastlœgger vejadgang til golfcenter med tilherende service 
og aktivitetsfaciliteter fra Amtsvej 415 mellem Grena og Randers via én 
fitlles overkersel. Oe eksisterende 4 overkersler fra ejendommen til 
Amtsvej 415 forudsœttes nedlagt i forbindelse med etablering af den nye 
vejadgang 

Desuden indeholder lokalplanen bebyggelsesregulerende bestemmelser, 
som skai sikre, at ny bebyggelse i omrâdet opfores i rnaks. 21/2 etage og 
maks. 10 m hejde, og kornrner til at fremstâ med et tydeligt arkitektonisk 
helhedsp rreg . 
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Delomrade Il - (ioH:ferieb_ven og fniidslàcùiteter ved !,,fO!Jenstrup 
5k0t-gárd 

1.)nir «ter udla:~>i::" rii ksisterendc c,g ny .1eb~~!,1. ni in~d,torn 1! n>,·'-l 
i"K rd I fr nein samt frrt1ds , ,g serv 1ccfa.::il1teté"r 1 t1l!...·n-tning nl g,,Jfu 1." - 

f·~ahlt•nny, t' f ~,:lejerl .... :l1_1..,.fteckr (hnl, (.I! 1r:1d~· ,'\ ·~ fo,ul,rù.v. fe 
•,h:-ggeomr,1de 3, mcd up ttl 1 .ilr :;.1.fí) stngt::pL1d,cr. Pg ff ,11:1k; et.t 
i>_t are al p 1 maks 3ï 000 rn Etablcnr.g ar· cip 111 ma;,s } '>ílO m; ni 
fnti,b c•g :<t'r, 1t.:cfac1l1tett.·r I fr,rm .if ,p,"1ls .. curer med Ha 1· 1del md, 
hc1'.\ ling- cg ,1kt1ntetshal. velv.ere- og ftH<::<-.;,·çn e·, ;._,, 1t~r, nee <>g 
uddannelsc sf« ihrerer, rest auranr, café. bunkker ni e :11r.1dt t:,; t(,r,;\ 
rnng rn v . adrruru trarion. oplagnni cg ;1arkcn11~ 

• f·.t.1!,knng tf udcndors legcpld,, renrus- e)'¿ ookfb ner sarnr andre 
tnt1ds fic,litcter sorn rururhgr k.m indp:is:e~ t ornr.tdet 

• 0111!1\gI11J1g. a-ndrer mvcndel-« <·!-!, t«h1rlebc ar l't,,~r?remk· ~irdl>l 
hrgge!sc ~. torcustnsp Skn,ganJ) nl rn.iks 600 m= H.1geare:1l mdehol 
dinde bohg, k, .nror, adrnuusrrmon :;am· andre nodvcndigc fanltrrter 
hr omr.rdcts ti nlrioner 

• Omil\ grnn¿-,, .i.ndrer am cndcl-,e og udvidclsc ,it eksisrercndc .£;.'t.rJ 
Lu1~u'-odn11,gdse (\logcnsrrup SkO\g,miì ni bohg, depor- og 
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e 

DSS 88311057 
66 B-1 490 
suik sört / Hvid 

762705 

11111111111 
I 

Akt: skab nr. 
(udfyldes af tinglysnlngskontoret) 

driftsbygninger tilknyttet ornrâdets forskellige aktiviteter og funktio 
ner pâ op til 600 m2 etageareal. 

• Etablering af golfbaneanlœg med tilherende greens og teesteder, 
sandgrave og kunstige seer m.v. i tet tilknytning til ferieboligeme og 
feriec-eflt:fet, 

• Etablering af de til golfbaneanlregget herende evegreens samt opstil 
Iing af vejledende skilte, flag, boldvaskere, bœnke, affaldsspande 
.o~ som.ec nedvendige for golbaneaolœggets funktion. 

• Etablering af nedvendige parkeringsarealer for omrâdets funktioner. 

• Etablering af ny adgangsvej fra Ramtenvej til den del af golf 
feriebyen som er beliggende syd for Ramtenvej i sammenhreng med 
nedlœggelse af en eksisterende overkersel, 

• Etablering af to tunneller under Ramtenvej som led i hovedstisyste 
met i omrâdet, 

• Etablering af et centrait varmeforsyningsanlœg pâ op til 2.500 m2 syd 
for Ramtenvej samt etablering af sœrskilt adgangsvej fra Ramtenvej 
herril, 

Lokalplanen fastlœgger vejadgangen til feriecentret med hotelier, ferieby 
o.lign. med tilherende service og fritidsfaciliteter via to freiles overkersler 
fra Ramtenvej. I den forbindelse forudsettes en eksisterende overkersel 
fra.. Ramtenvej. nédl.agt. Til. det plaalagte, varmeforsyningsanleg vil dei: 
blive etableret selvstrendig vejadgang fra Ramtenvej. 

Desuden indeholder lokalplanen bebyggelsesregulerende bestemmelser, 
som skai sikre, at ny bebyggelse i omrâdet males. opferes i males. 21h eta 
ge og 12 m hejde, - for Mogenstrup Skovgaards hovedhus dog 12 m 
hejde, - og kommer til at frernstâ med et tydeligt arkitektonisk helheds 
prreg. 

Tilbygning og ombygning af eksisterende bebyggelse skal ske i god over 
eosstemmelse med gârdbebyggelsens byggestil og proportioner. 
Lokalplanen foreskriver oprettelse af grundejerforeninger til drift af de i 
delomrâdet private freiles veje, stier og friarealer. 

Delomráde III - GoUbaner og naturomrâder samiHojgárd 
Ornrâdet fastholdes i landzone og udìœgges til anlreg af fire stk. 9 hullers 
golfbaner, idet dog en del af golfbaneme indgâr i den under ornrâde II 
beskrevne golf-ferieby: .. 

Indenfor omrädet âbnes mulighed for: 

• Etablering af de til golfbaneanlregget herende greeens, teesteder, 
sandgrave, kunstige seer m.v. 

• Etablering af de til golfbaneanlregget herende driving range og 
evegreens. 

• Op stilling af vejledende skilte, flag, boldvaskere, bœnke, affaldsspan 
de o.lign., som er nedvendige for golbaneanlreggets funktion. 
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T .ok.ilplanrcdcgorclsc 

• An1reg af stiforbindelser samt rnanevrearealer for arbejdsredskaber cil 
omrâdets vedligeholdelse, 

• Ombygrúng, œndret anvendelse og udvidelse af eksisterende gârdbe 
by_ggelses hovedhus (!fojgard) til maks. 250 m2 etageareal til helârs 
bolig uden bopœlspligt. 

• Ombygning; œndret anvendelse oz udvidelse af eksisterende gârd 
lrenger/-bebyggelse (Ifojgard) til bolig, depot- og driftsbygninger til 
knyttet ornrâdets forskellige aktiviteter og funktioner pa op til 400 m2 

etageareal. 

• Tilbygning og ombygning af eksisterende bebyggelse skai ske i god 
overensstemmelse med gârdbebyggelsens byggestil og proportioner. 

• Opforelse af et begrrenset antal mindre bygnìnger eller anleg, som er 
nodvendige til drifts- eller forsyningsmressige formal tilknyttet golf 
bananlre,gget 

• Fortsat drift af af skov- og naturornrâder der henligger som selv- e 
stœndige ornrâder eller som indgâr i golfbaneanlsegget, Selvstœndige 
skov- og naturomrâder vil ifolge lokalplanen kunne udstykkes. 

• Etablering af afskœcmende beplantning langs Amtsvej 415 mellem 
Grena og Randers. 

Lokalplanen foreskriver, at udeinventaret pâ banen skai vœre ensartet og 
frernstâ i en udforelse, farve og et materialevalg, som kan indpasses dis 
kret i et naturornrâde. 

Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser, som skai sikre, at etab 
lering af golfbaneanlreg, stier og manevrearealer for arbejdsredskaber 
indpasses hensynsfuldt i det eksisterende terrœn ogunder hensyntagen til 
naturbeskyttelsesinteresseme og omrâdets fortidsminder. 

Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser, som skai sikre, at drift og 
vedli.gehold af golfbaneanlregget sker pa en sâdan made, at det ikke nega- 
tivt pâvirker omrâdets flora og fauna eller medforer forringelse af grund 
vandets vœrdi som drikkevandsressource. e 
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Kommunep.lan 1997: 

oss 88311057 
66_8-I_ 490 
Bulk Farve 

762707 

1111111111 

Akt: skab nr. 
ludfyldes at 11nglysn1ngskontoret) 

Lokalplanens forbold ti1 anden p.lanlœgning 

Som led i Midtdjurs Kommunes planlregnìng og som grundlag for 
den i planloven krœvede planprocedure, er det kommunalbestyrel 
sens hensigt, at der ~nnem et kommuneplantillœg vil blive anvist 
den overordnede planmressige sammenhreng mellem lokalcentret 
Nimtofte by og de nye golf-, hotel-, ferieby- og fritidsanlreg i ornrâ 
der. 

Formâlet hecmed er at sikre en langsigtet og kvalificeret planlregning, 
hvor bosœtning og turisme med eget udnyttelse af omrâdets natur 
mressige og rek.reative vœrdier er i fokus. 

Desuden er det málet at understerte Iokalcentret Nimtofte samt nzr 
omrâdet beskœftigelsesmessigt og handelsma:ssigt i overensstemmel 
se med de opstillede erhvervspolitiske mäl i Midtjurs Kommune. 
Som en rœkke evrige kommuner, star Midtdjurs Kommune i disse ar 
med en alvorlig udfordring i form af stagnerende befolkningstilv.tlst 
og manglende muligheder for bosœtning i specielt yderomcâdeme. 
Arbejdet med denne udfordring tager udgangspunkt i "Land 
distrikspolitik for Arhus Amt" hvor amtsrâdet har fastlagt folgende 
mâl foc udvikling i landdistrikteme: 

• at skabe gode ramm.er for bosretning 

• at skabe gode rammer for erhvervsudvikhng generelt og styrke 
turisterhverver specielt i landdistrikteme, 

• at understotte mulighedeme for fuluftsliv og 

• at skabe et byruert rekreativt areal 

Pâ baggrund af ovenruevnte har kommunalbestyrelsen anmodet Ar 
hus Amt om at regionplan 2005 's afsnit om byva:kstomrâder revide 
res, sa der skabes mulighed for etablering af byva:kstomrâder i den 
nordestìige del af Nimtofte kombineret med omrâdets naturlige her 
hghedsvœrdier. 

Lokalplanornrâdet liggec i landzone, Lokalplanens delomrâde I og II, 
som enskes anvendt til bebyggelse til golfklubhus/-faciliteter, hotel 
ier, ferieby o.lign., omfattes af et sœrskilt kommuneplantillreg ne. F 
203 til Nimtofte, Kommuneplan 1997 - 2009. Kommuneplan.t:illiepjge 
udlreggec i overensstemmelse med principperne i regionplanlregnin 
gen omrâderne til ferie- og fritidsfonnâl med mulighed for etablering 
af bygningec og anleg med relation til golfsport og feriecenterfonnal 
samt et sterre anta! ferieboligenheder / hotelejerlejligheder med til 
herende ferie- og fritidsfaciliteter. Disse ornrâder vil i lighed med den 
evnge del af lokalplanomrädet, sorn planlregges anvendt til golfbane 
anla:gget herundec skov- og naturomrâde (lokalplanens delomrâde 
III) blive fastholdt i landzone. 

Tillœgget udlœgger det samlede ornrâde til ferie- og fritidsomrâde for 
etablering af golfbaneanlreg med tilherende facilitetec og naturstier. 
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Regionplan 2001: 

l:P s,'dkcad, 1-e JI ruervrcnnde lok.tlpl.u i t; '"l.1d~i-rt,·r. u \rhu, \m: 
,kke h.ir 1s., mrr-eurarcr ti! till,eg nr F 203 nl kc rrununepl.men 

I Rt~nnpLm ,211(1' for .\rl1U, \!'1t vg J II hLttcnJ._, kornmuncpla 1 

t r \f:Jtj; 11, Is.., T. m, ne cr der udi u1_r .ueat mden fr,r Jen nordv e, :: 
gt Jtl :i"'okú1).:u-·,in Jdet 11! ttJhlenng 1t horeller. fr· ch ;;,g li_.;n.:.' .. 
.. •~- med tP maksin .:.Ì ·:apaot. t p.t ~.600 seugcplacser. rr Reg,vnpl tn 
,trmn~ mie 4 2 Derte udl.es; u efter drolrcls« rnt,i 1m•e, ¡us·utt ,~ 
if,¿,r -nscr. s ,\·des Jr !~':1ect'f;fr'r, hotelier, !u:eb o~ :,¡.'111::ndC' k:..n :1. t 
~L,,, ,..,uc .,,• c-.z s·;jl,gr inden fer suumc 1rr>··;ic · i orrnalet h·, 
1 'll t del, rt t~\llt. 'ifb~.~·,v.,el·~·,1, rL fri 0t11t:i lct •n,.,i , ... fr" 'W iel, 
•t ,, .. rt ,,un!r,enh. ,·1, r.1ed en to·>'< ,·tt:r efrert }i:t·•:.Í"' hyud, ,kling .1• 
'\.:mL,tt,· \Id d1c1'~ ·,1rrir.1um h:H om t crn.rr ·n1n\è; ul den ·rJm 

n.,:, le fC·j,l:-n¡ lui =:: .;, over :c·r \,nu~ .unr !Jf'h-,;t, at der t"r Ill 
totrc r•h ~'.t.?F-L' e 1 t,';.,d,·tklw .. 11: !' Pd 1,1 rdosr. ,_ c1...:, ,IT 1mt,, ·, 
1.,:.h lcr ,·:: rercm_:, .,f frr,e..:cr>rrcr I h:r-dJ d~ 

e 

Tt~,lgc rl.'ginnpl..mretnmg-lime -l '1 ni hn:.,llhJnc ml:cg kunne indpasscs 1 

Jet ahnt' land udC11 .rr pavirkc Lmdskab sbilled r neg;tt1vt. f.rnfnden: 
papcge~ der. tt goltb:mcr bo, placeres .iden tor fredede areak r ~ br 
<kyrredc ll;)tUrt\per ('V: ikke oesl.l?i,11?Et v:rrd,tï.ild landhrugsjord Dt t 
planÎJll,t<: gnltli,111e,1nl,eg .il blt,·e mdpasser I ov; nlpasset de ebisti 
rende remen og landskabsforhold og v ,l bll' e erablcrcr under hen 
s, nragen ril ornraders narurbcvkyttelsesmtcres ser, salcdes dt der ik'·t 
sker a tgon.mk mdgnben I rredede .in .il< r ¡·!ln 1 .it ,h m·Jt· n.irur: 
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Lokalplanredcgorclsc 

Akt: skab nr. 
(udfyldes af t,nglysrwngskontoret) 

per. Endelig vurderes ornrâdet ikke at vœre sa bonitetsmressig vœrdi 
fuldt, at ornrâdet har status af vœrdifuld landbrugsjord 

Projektet er sâledes i overensstemmelse med regionplanlregningen og 
nœrvserende lokalplan vil sammen med kommuneplantillœg.nr, F 203 
danne det nedvendige plangrundlag for realisering af de beskrevne 
anleg. 

Lokalplanomrâdet er helt overvejende beliggende uden for det i regi 
onplanen udpegede ornrâde af sœrlig landskabelig interesse. Kun et 
mindre areal langs den tidligere Gjerrildbane i den sydvestligste del af 
lokalplanomrädet inderholder et areal af srerlig landskabelig interesse 
ifolge regionplanen. Anlreggelse af golfbaneanlreg vil blive foretaget 
under hensy:nta~n hertil. 

I 2003 er. der tinglyst fredskov pa Hejgârds areal;: hvorefter hele 
arealet ska! vœre tilplantet inden 1.52006. Hvis dette ikke er sket, vil 
arealeme ìgen blìve pâlagt Iandbrugsplìgt. Hele Mogenstrup Skov 
gârds areal er omfattet aflandbrugsplìgt. I forbindelse med Iokalplan 
lregningen vil jordbrugskommissionen for Arhus Amt blìve ansogt 
om op.brevelse af laodbrugspligten .inden £or hele Iokalplanomrâdet .. 

Ved lokalplanlregningen vil der endvidere ske en endelig afklaring af 
status pâ den del af Hejgârds arealer,. som pa grund af golfbanean 
Iœgget ikke kan tilplantes i henhold ti1 ovenruevnte tinglyste fred 
skovpligt. Golfbaneanlregget vil imidlertid blive placeret og udfo.anet 
sâledes at eksisterende og tidligere landbrugsarealer inddrages. De 
steder, hvor der etableres golfhuller i eksisterende fi:edskov vil disse 
prìmrert blive placeret i omrâder med ny skovrejsning og i eksisteren 
de lysninger. 

Naturbeskyttelsesloven: Seer, vâdomrader og engarealer 

Landbrugsloven: 

DSS 88311057 
66 B-1 490 
BuÍk Sort / Hv1d 

762708 

l 11111111~11 

} cmmid& fjnòl"S 19-· s0~ /lamt" fl~P-- vimrlli;,h .. hvnr:?f ~ rrekkl': =·hl" 
skyttede vâdomrâder ì henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 
Placeringen af golfbane- og frìtidsanlreg samt hotel- og ferìebybebyg 
gelse vil blive tilrettelagt sâledes, at der tages hensyn til disse beskyt 
tede §3-omrader Iigesom der planlregges oprenset 2 af de eksisterende 
seer og etableret yderligere et antal nye seer, der efter anlreggelsen 
ogsâ vil vsere beskyttet efter regleme i Naturbeskyttelseslovens § 3. 
De naturlige seer/vandhuller udger levesteder for en varieret flora og 
fauna. Specielt levevilkârene for legfreer priorìteres hejt, demœst stor 
vandsalamander og spidssnudet fre, 

Forud for og sorn grundlag for 1okalp1an1a:gningen er der som oven 
for nœvnt udarbejdet et projektmaterìale, der redeger for anlreggenes 
pävirkning af disse levesteder. Arhus Amt har i forbindelse med 
screening-en truffet besluming om, at projektet ikke krœver udarbej 
delse af VVM-redeg0relse. Projektet pâpeger, at der er lagt op til en 
fortsat forbedring af levemulighedeme for dyrearter omfattet af habi 
tatdirektivets bilag IV inden for ornrâdet, Antallet af vandhuller ud 
vides ydetligere,. oprensning. og naturgenoprètning.f ortsœtres og. mil 
jebelastningen reduceres vœsentligt, sâledes at habitatskravene kan 
overholdes. Ifolge denne VVM-screenihg vil der fremover vœre tre 
forskellige typer vandhuller i omrâdet: 1) Naturlige vandhuller der vil 
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l •. 

vœre ru.eringsfattige og klarvandede og hvor der tilstrœbes en ud 
formning sa legfreen samt vandsalamander og spìdssnudet fre kan 
trives, 2) Nye kunstige "teknìske" vandhuller der vil vere "i spii" som 
chikane og 3) V anddarrune til opsamling af drœnvand til bundfœlding 
.og vandingsformal. Placeringen og udfoonoiogen a£ golfbaneme vil 
blive tilpasset omrâdets seer/vandhuller sâledes at der tages et ud 
strakt hensyn til disse og at de samtidig indgär som et vigtigt element 
ì det samlede golfmilje. Af hensyn til vandkvaliteten vil der ikke blive 
spreitet eller godet i en afstand af min. 10 m - og generelt 20 m fra 
vandhullerne. 

En del af engarealet langs den nu fredede Gjerrildbane er ligeledes en 
beskyttet naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Dette 
omrâde er samtidig ifolge regionplanens kap. 2a udpeget som natur 
omrâde. Regionplanen har fastlagt en spredningskorridor langs Nim 
tofte A, til almen beskyttelse af flora og fauna langs vandlebet, Der 
vil ikke som fulge af de planlagte an1a:g og akti.viteter slœ nogen pâ 
virkning af vandlebets fysiske, biologiske eller kemiske forhold. Der 
henvises i denne sammenhœng til den udarbejdede VVM-screening. 

Der rnâ ikke ske nagen form for œndringer af §3-omräders tilstand 
unden forudgäende tilladelse fra den amtslige myndighed. Det vil si 
ge, at arealeme ikke mâ terrœnreguleres, afvandes, omfa:gges, opdyr 
kes o. lign. uden sœrlig tilladelse fra Arhus Amt. 

Arhus Amt har tidligere meddelt tilladelse til etablering, udvidelse og 
oprensning af vandhuller indenfor lokalplanens omrâde. 

Fredskov 

Hovedparten af lokalplanomrâdet.er omfattet af fredsko:vspligt. 

Etablering af de planlagte anleg forudsœtter, at fredskovpligten pa 
udvalgte arealer ophœves enten gennem dispensation, tilbageforsel af 
arealer til landbrugspligt Gfr. Hejgârds jorder) eller ved etablering af 
erstatningsskov pa andre lokaliteter. 

I forbindelse med Iokalplanens offentliggerelse vil der i samarbejde 
med Skov- og Naturstyrelsen blive foretaget udpegning af arealer 
hvor fredskovpligten ophœves enten gennern dispensation, tilbage 
fersel af arealer til landbrugspligt Gfr. Hejgârds jorder) eller ved etab 
lering af erstatningsskov pâ andre lokaliteter. 

Golfbaneanlreggenes placering og udformning er planlagt sâledes, at 
de eksisterende og tidligere landbrugsarealer inddrages. De steder, 
hvor der etableres golfhuller i eksisterende fredskov vil disse primœrt 
blive placeret i eksisterende lysninger og i ny skovrejsning. 

En stor del af Iokalplanomrädet e~ i omfattet af skovbyggelinier. I 
forbindelse med lokalplanforslagets offentliggerelse vil der blive segt 
om de nedvendige ophœvelser af disse skovbyggelinier i ornrâdet, 

Nat11r 
Omrâdet rummer et rigt og varieret dyreliv samt gode naturoplevel 
sesmuligheder som folge af en aktiv natur- og vildtpleje gennem en 
lœngere ârrœkke. 
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I .okalp lanrcdegorc Ise 
Akt: skab nr. 
(udfyldes af tinglysnngskontoret) 

I den udarbejdede VVM-screening er der foretaget en vurdering af 
levevilkâ.rene for vildt, - primrert krondyr og râdyr i ornrâdet i forbin 
delse med projektets realisering. Der henvises til denne redegerelse. 
Hovedparten aflokalplanomrâdet fungerer i dag som et naturomrâde 
med offentlig adgang ad veje og stier. Ved realisering af de planlagte 
golf- og feriecenteranlreg m.v. vil der fortsat blive adgang for offent 
ligheden til og gennem omrâdet via veje og stier, der forbíndes cil 
ornrâdets stisystem bl.a. til Nimtofte via den regionale sti pâ Gjerrild 

·banen: 

. Fortidsmindebes/rgttelse · 
Ornrâdet indeholder en rœkke _gravh0J~/jrettestue der i henhold til 
Naturbeskyttelsesloven er omgivet af en fortidsmindelinie pâ 100 m. 
Desuden :6.ndes laogs en del af lokalplanomrâdets vestlige og. estlige 
grœnse diger, der i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 ligeledes er 
beskyttede. Der vil ikke inden for disse beskyttede ornrâder blive pla 
ceret bebyggelse. 

Arkreologjske interesser: Der er i lokalplanomrâdets vestlige del lokaliseret en stensat 
(formodet oldtidsvej DMJ 2437). Anlregget er ikke pâlagt beskyttel 
seslinier efter naturbesk:yttelseslovens §8. Desuden er der som oven 
for nœvnt registreret 4 gravheie/jettestue i lokalplanomrâdet. Plan 
lregningen af golfbaneanlregget vil blive gennemfort med sterst mulig 
hensyntagen til gravhejene, sâledes at de kan bibeholdes uden at der 
foretages indgreb. 

Museumsloven: Sâfremt der i forbindelse med anlreg og nybyggeri :6.ndes tegn pâ 
fortidsminder, skai arbejdet stoppes i det omfang det bererer for 
tidsmindeme og Djurslands Museum underrettes. 

Vejforhold: Lokalplanomrâdets nordlige del, delornrâde I, f'ar vejadgang fra 
Amtsvej 415 Grenaa - Randers. Der etableres én freiles overkersel til 
Amtsvej 415 mens de eksisterende 4 overkerslec fra ejendommen 
Hejgârd til amtsvejen samti.dig bliver nedlagt. Udformningen af den 
nye freiles overkersel til Amtsvej 415 vil blive fastlagt i et samarbejde 
med Àthus-.Amt. ·. 

Lokalplanomrâdets sydlige del, delomrâde II, vil fâ vejadgang via to 
failles overkecsler. fca.Ramtenvegdec har forbindelse til Amtsvej.415 
Grenaa - Randers. Samtidig nedlregges en eksisterende overkorsel til 
Ramtenvej. Ved etablering af et varmeforsyningsanlreg i ornrâdet syd 
for Ramtenvej vil der blive etableret en selvstrendig vejadgang hertil 
fra Ramtenvej. 

Der forventes en trafikrnœngde pâ gennemsnitlig 400 biler dagligt i 
heisœsonen til feriebyen, mens der. til golfklubhuset ferventes 500 bi 
ler i gennemsnit pr. degn. Denne trafik vil vrere jœvnt fordelt ud over 
dagtimeme. Pa Amtsve] 415 Grenaa - Randers er den gennemsnitlige 
oogntra.fik.pâ..3.100 - 3.500 biler. (samlet i.begge retninger) .Amtsvej 
415 er pa den pâgreldende strrekning i ''Vejudbygningsplan for Arhus 
Amt., september 2002'' vurderet som en vej uden trrengselsproble 
mer, som prognose for âr 2010. Den samlede trafikbelastning til 
Djurs Golf and Country Club skennes derfor ikke at afviklingsmres 
sige problemer pa Amtsvej 415 eller pa Ramtenvej . 
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Milj0forhold: 

Spildevandsplan: 

Dyre- ogphnteli11 
Lokalplanornrâdets landskabelige vœrdier og det righoldige dyre- og 
planteliv er delvist resultater af en mâlrettet landskabs- ogvildtpleje, 
som ogsâ har omfattet skovrejsning_ og_ anlœg, af nye vâdomrâder, Na 
turens mangfoldighed og landskabets skenhed udger en meget vœ 
sentlig del af det nye ferie- og fritidsomrâdes attraktionsvrerdi, hvor 
for miljehensynene rnâ varetages som en del af forudsretningen for 
ferie- og fi:i.tidsarilieggets succés, 

Dtikke11andsinteresser 
Ornrâdet er beliggende inden for et i regionplanen udpeget omrâde 
med sœrlig drikkevandsinteresse samt indenfor et nitratfolsomt vand 
indvindingsomrâde med en tidsmressig prioritering i gruppe 3. Dette 
vil sige, at der skal foreligge indsatsplaner senest i ar 2013. 
Et golfbarieanlœg; som det planlagte, vurderes at ville medfere en 
bedre varetagelse af rniljehensynene og drikkevandsinteresseme i 
omrâdet end en intensiv land- eller skovbrugsdrift, navnlig da omrâ 
dets jordbund er let og ikke har en god bonitet. 

En udoyttelse a£ omrâdet til golfanlreg: slœnnes derfoc at medfere en. 
mindre pâvirkning af grundvandet end den nuvœrende anvendelse. I 
driften af golfbaneanlregget vil der i videst muligt omfang blive taget 
hensyn til beskyttelse af grundvandet, hvilket er nœrmere beskrevet i 
den gennemforte VVM-screening. Golfbaneme vil sâledes blive ge 
det og pesticidbehandlet i overensstemmelse med "best practice" og i 
overenstemmelse med anbefalingeme fra Dansk Golf Union med 
hen.syn. til. anbefalede ~' samt optimeret pesticid 
anvendelse. I forhold til den nuvœrende landbrugs- og skovbrugsdrift 
af omrâdet vil der ved det planlagte golfbaneanlreg blive tale om en 
vresentlig mere rniljevenlig drift, idet hovedparten af gedning og pe 
sticider vil blive opsamlet i drrenvand og recirkuleret Dette er rnuligt; 
da kun ca. . .2.. % af banens areal vil blive godet intensivt 

Offentlig adgang 
Ferie- og fritidsfaciliteterne med 9,0lfb~ og 0vrip,e idtlets- og 
fritidsanlreg vil resultere i en bredere offentligheds kontakt til omrâ 
dets naturoplevelser. 

Den offentlige adgang til ornrâdet vil yderligere blive fremmet med 
etableringen af et regionalt stiforleb pâ den tidligere Gjerrildbane. Fra 
Gjerrildstien kan der etableres adgang til andre stier i omrâdet, lige 
som der mod syd kan etableres stiforbindelse til Nimtofte by. 

Lokalplanomrâdet er ikke omfattet af kommunens §21 spildevands 
planlregning. 

Spildevand fra ornrâdets bebyggelse vil blive afledt til offentlig kloak i 
Nimtofte og herfra blive overpumpet til Grenaa Renseanlreg. Der vil 
sâledes ikke blive nogen lokal udledning af spildevand. 

Regnvand fra befœstede arealer vil blive afledt ved nedsivning eller til 
regnvandsbassiner, hvorfra det kan genanvendes til vanding. 
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J .okalplanrcdegorclse 

Telmisk forsyning: 

Plejeplan: 

Akt: skab nr. 
(udfyldes at t,nglysnlngskontoret) 

Inden for omrâdet kan der etableres et centrait varmeforsyningsanlreg 
pa op ti1 2.500 m2 ti1 produktion af vanne ti1 ornrâdets bebyggelse og 
evt. til bebyggelse uden for lokalplanomrâdet. 

Lokalplanornrâdets ny bebyggelse skal hvad angâc evrige forsyninger 
tilsluttes de forsyningsvirksomheder, som i evrigt forsyner nœromrà 
det, pa de for disse forsyningsvi.rksomheders ti1 enhver tid gœldende 
betingelser. 

Indenfor ornrâdet kan deretableres nedvendige transformerstationer 
til ornrâdets forsyning. 

Ornrâdet skai tilsluttes frellesantenneanlreg. 

Drikkevandsforsyningen til Iokalplanomrâdet skal ske fra Nimtofte 
Vandvœrk, 

V and ti1 vanding af golfbane vil komme fra nye vanddamme, hvor 
der opsarnles drsenvand ti1 vandingsformâl, eller i mangelsituationer 
fra egen boring. 

Der nedsœttes et udvalg, som har ansvaret for udarbejdelsen af 
plejeplaner for ornrâdet, Deltageme heri er Aarhus Amt, Midtdjurs 
Kommune samteje.œn..af omrâdez Danrnarks Natutfredoingstor 
ening samt Skov og Naturstyrelsen inviteres til at deltage i udvalget. 
Arhus Amt har formandskabet for plejeudvalget. 

Udvalget f'ar befejelser ti! at beslutte, hvorledes plejeplaneme skai ud 
formes, gennemfores samt hvorledes moniteri.ng af omrâdets udvik 
ling skal foregâ. 

Kommissoriet for plejeudvalget og plejeplanarbejdet tinglyses som 
privatretlig servitut pâ ejendommen, med Arhus Amt samt Skov- og 
Naturstyrelsen ved statsskovdistriktet som pâtaleberettiget, 

.... 16 o, ~ 
> o z 
"' .... ~ 
ct 
>- 154 -, 
e 



Lokalplanens midlertidige retsvirkni.oger 

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrâdet, mâ de ejendomme, der 
er omfattet af forslaget, ikke udnyttes pa en made, der kan foregribe 
indholdet af den endelige plan. 

Der gœlder efter Planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
sâdanne œndringer m.v .. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejen 
domrnerr k:m fort~e rom hrdtit 

Disse midlertidige retsvirkninger gœlder fra den 9. november 2004 og 
iodtil forslaget er endeligt vedtaget, dog.hejst indtil 9. november.2005. 

Lokalplanens retsvirk11inger 

Efter byrädets endelige vedtagelse og offentliggerelse af lokalplanen 
ma der ifelge Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres for 
hold i strid med planeos bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsœtte som 
hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sìg selv krav om etablering 
af de anlreg m.v., der er indeholdt i planen. 

Kommunen kan meddele dispensation fra bestemmelser i lokalpla 
nen under forudsretning af, at dispensationen ikke er i strid med prin 
cippeme i planen, Videregâende afvigelser fra lokalplanen kan kun 
foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforene 
lige med Iokalplanen, fortrœnges af planen i henhold ti.I Planlovens § 
18. Andre private servitutter kan eksproprieres, nâr det vil vœre af 
vresentlig betydning for virkeliggerelsen af planen, j£ ovenfor. 
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Oversigtskori 

• • .. ~ • • lolœlplangrœnss 

•••••• ••• Oetotnrâdegrœnse 

Akt: skab nr .. 
(udíytdes af tlnglysnlngskontoret) 

Kommuneplantillreg nr. F 203 for et ferie fritidsomrâ- 
de ved Nimtofte. · 

I henhold til lov om _planl~,g. fastl~s felgende ramm.er for 
indholdet af lokalplanlegningen for det ovenfor viste ferie- fritids 
omrâde: 

Delomrâde I 

Anvendelse: Arealet anvendes til ferie- og fritidsformâl med hen 
blik pâ ~tab)ering af golfldubhus,_golfbaner, restaurant, golfskole med 
tilherende funktioner, hotelejerlejligheder med en kapacitet pâ max. 
60 sengepladser samt fritids- og servícefaciliteter med tilknytning til 
golfmilieet, · 

Beby.ggelsesprocent: Den samlede bebyggelsesprocent for delorn 
râdet som helhed mâ ikke overstige 15. 
By_gningsh0jde: Denmaksimale b_ygnÏ11gsh~jde indenfor delomrâ 
det mâ ikk.e overstíge 10 m. · 
Zonestatus: Hele delornrâdet forbliver i landzone. 
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Kommuneplantillreg 

l. 

Delomrâde II 

Anvendelse: Arealet anvendes til ferie- og fritidsformâl med hen 
blik pa etablering af ferieboliger, hotel/ hotelejerlejligheder, varrne 
cen tral, samt fritids- og servicefaciliteter med tilknytning ti! golfmilje 
et. 

Bebyggelsesprocent: Den samlede bebyggelsesprocent for delorn 
râdet som helhed ma ikke overstige 10. 

Bygningsh0jde: Den rnaksimale bygningshejde rnâ for hovedhuset 
(Mogenstrup Skovgârd), aktivitets- og centerbebyggelsen ikke over 
stige 12 m og 8,5 m for den evrige bebyggelse. 

Der kan med Kommunalbestyrelsens godkendelse etableres én fœl 
lesantennemast og skorsten til varmecentralen over 12 m 

Zonestatus: Hele delornrâdet forbliver i landzone. 

Delomräde III 

Anvendelse: Arealet anvendes til etablering af golfbaner samt 
skov- og naturomräder efter en af Midtdjurs Kommune godkendt 
indretnings og beplantningsplan. 

Den eks. bebyggelse Hejgârd kan ombygges og udvides til i alt 650 
m2 og anvendes til beboelse for én familie samt til depot og drifts 
bygninger for det samlede anleg, 

Endvidere kan der indenfor delornrâdet etableres mindre bygninger 
som f. eks. transformatorstationer eller andre tekniske anleg, der er 
nedvendig for anlœggets drift 
Bygningsh0jde: Byggehejden for om- og tilbygninger pâ Hejgâr 
den rnâ ikke overstige 8,5 m og 3 m for evrige srnäbygninger. 

Stianlreg: Gjerrildstien, der gennemskœrer delornrâdet, ska1 opret 
holdes som regional stiforbindelse ti! fri og uhindret fœrdsel for of 
fen tligheden. 

Zonestatus: Hele delornrâdet forbliver i landzone. 

Rammeomräde F 202 

Ved den endelige godkendelse af kommuneplantillœg F 203 opheves 
rammebestemmelseme for den uudnyttede del af fritidsornrâdet F 
2002. 

Sâledes vedtaget af Midtdjurs Kommunalbestyrelse 

Borgmester 
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Lokalplan 
Akt: skab nr. 
(udfyldes af tinglysningskonloret) 

Lokalplan nr. 90 
for Djurs Golf & Country Oub 

I henhold til lov om planlregning (jf lovbekendtgerelse nr. 883 af 18. august 2004) 
fastsœttes herved folgende bestemmelser for det i afsnit 2 nœvnte omrâde. 

1. Lokalplanens formâl 

Lokalplanens formal er; 

at fastlregge ornrâdets anvendelse til ferie- og fcitidsformal, herun 
der hotelier/ hotelejeclejligheder, ferieby o.lign. med feriboliger 
samt golfbaneanlœg, 

at muliggere opferelse af nybyggeri ti! hotel, ferieby, ferieboliger, 
golfklub, golfskole, andre idrœtsaktiviteter som badeland, bow 
ling-/ aktivitetshal ogvelvrere-/fitnesscenter, lokalbutikker samt 
til depoter, vœrksteder og andre bygninger, som er nedvendige 
for omrâdets drift, 

at mulíggere œndret anvendelse af samt om- og tilbygning til den 
eksisterende bebyggelse, 

.ru; muliggere opferelse af et centrait vanneforsyningsanlreg i ornrâ 
det syd for Ramtenvej, 

at fastlregge vejadgang ti! omrâdets nordlige del fra én samlet over 
kersel ti! Amtsvej 415 Grenaa - Randers, og i den forbindelse at 
skabe grundlag fo~ ekspropriation af evt, vejrettigheder i ornrâ- 
det, · 

at fastlregge vejadgang ti! omrâdets sydlige del fra to overkersler ti! 
Ramtenvej og en selvstrendig.adgangsvej. til varmeforsyningsan 
leg, 

at fastlregge retningslinier for placering, omfang og ydre fremtrœ 
den afbebyggelse, parkeringsarealer, veje og stier, 

.fil fastlregge principielle retningslinier for golfbaneanlreggets indret 
rung og 

at sikre, at etablering af bebyggelse og anleg samt ferie- og fritids 
omrâdets aktiviteter sker under star hensyntagen ti! omrâdets 
oplevelsesmessige kvaliteter og kultur- og naturbeskyttelsesmres 
sige interesser. 

1.01 

2. Lokalplanens omnide og zonestatus 

Lokalplanen. a.fgrœnses.som vist pâ. vedhseftede, koctbilag nr. 1 og 
omfatter matrikel nr lb, 1d Ramten Melle, Nimtofte og rnatr.nr. la, 
le, lg, 1h og del aflitra "a" Mogenstrup By, Nimtofte samt alle par 
celler som efter 1. juni 2004 udstykkes elle.r arealoverfores indenter 
lokalplanens ornrâde. 

2.01 
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Lokalplan 

2.02 

2.03 

Lok:alplanomrâdet opdeles i delornrâder som vist pâ kortbilag nr. 1. 

Hele lokalplanomrâdet er beliggende i landzone, og vedtagelsen af 
denne lokalplan medferer ingen œndringer i ornrâdets zonestatus. 

Med lokalplanens endelige vedtagelse er der i henhold til Lov om 
Planlregning §35, stk. 1 samt §36, stk. 1 samtidig meddelt tilladelse til 
œndret anvendelse, anlreg og bebyggelse, der er i overensstemmelse 
med lokalplanens. bestemmelser inden for lokalplanomrâdet, 

2.04 

3. Omrâdets anvendelse 

3.01 Lokalplanens omcide mâ. anvendes til hotel-, ferie- og fciridsformal. 

Lokalplanomrâdet opdeles i: 

Delornrâde I og II, som kan anvendes til hotel-, ferie-, fritids- og bu 
tiksbebyggelse til omrâdets forsyning samt golfhuller med tilherende 
anlreg, fritidsfaciliteter og idretsanlœg, veje og parkeringsarealer m.v. 
Endvidere kan der i delornrâde II op fores et centrait varmeforsy 
rúngsanlreg. 

Delomrâde III, som kan anvendes til golfbaneanlreg og naturstier og 
som kun rnâ bebygges med smäbygninger til golfbaneanlœggets drift 
og den tekniske forsyning. I omrâdet mä der endvidere ske om- og 
tilbygnìng til Hejgârds eksisterende bebyggelse til bolig, depot- og 
driftsbygnìnger tilknyttet ornrâdets forskellige aktivìteter og funktio 
ner, 

Boligdefinitioner: 

HotrJejetlejligb,eç!~ .. Anvendelsen af hotelejetlejligheder indeherer; at 
den enkelte ejer er forpligtet til at anvende lejligheden erhvervsmœs 
sigt og. i henhold til reglerne i Hotel- og. Restaurarionsloven, hvìlket 
bl. a. rnedferer, at hotelejerlejligheden skal stâ til râdighed for udlej 
rúng og kun i begrœnset omfang rnâ anvendes af ejer selv til privat 
brug, (pt. max. 5 uger / â.r ). Tilladelse til udlejrúng af hotelejerlejlig 
heder i mere end 5 degn af gangen, meddeles af Skov- og Natursty- 
relsen: · 

Ferieboliger. Ferieboligeme kan ejes af individuelle ejere, og anven 
delsen skai overholde regleme i planlovens § 40. 

Freiles bestemmelser. Sâvel ferieboliger som hotelejerlejligheder skal 
etableres i overensstemmelse med regionplanretrúngslinieme 4.2 og 
indgä i feriebyen som en koncentreret bebyggelse, med meget be 
grœnset privatarealer. Der skal for ejere og lejere af boliger / hotel 
ejeclejligheder vœre adgang ti1 at benytte centerets freiles faciliteter, 
hvor der skai vœre mulighed for servering. 

3.02 
DelomrádeI 

Omrâdet kan anvendes til bebyggelse og anlœg til: 
• Hotel / hotelejerlejligheder indenfor delornrâdet rnâ kun étable 

res i byggeomrâde 2 med i alt op til 60 sengepladser. 
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I .okalplan 

3.03 

3.04 

Akt: skab nr. 
(udfyfdes af tinglysningskontoret) 

Golfklub og golfskole med tilherende funktioner . 

Konference-, rnede-, kursus- og.restaurationsvirksomhed samt 
velvœre- og fitnesscenter i tilknytning til hotel og golfklub/-skole, 

• Butikker pâ i alt op ti1500 m2 bruttoetageareal til omrâdets forsy 
rùng. 

• 
• 

• Udslagssted for driving range samt 0vegreens. 

• Fritids- og idrretsaktiviteter, som naturligt passer ind i omrâdet. 

• Administrative, drifts-og oplagringsmressige funktioner som na 
turligt knytter sig ti1 omrâdets drift. 

• Veje,.stier.ogparkering.til omrâdets forsyning. 

Delomrâde II 
Omrâdet kan anvendes til bebyggelse og an1reg til: 

• Ferieboliger (t byggeomräde 5) og hotel / hotelejerlejligheder (t 
byggeomrâde 8) med i alt op ti12.140 sengepladser. 

• Sportscenter med bl.a. badeland, bowling- og aktivitetshal, velve 
re- og fitnesscenter, konference- oguddannelsesfaciliteter, restau 
rant, café og tilherende funktioner. 

• Butikker pâ i alt op til 500 m2 bruttoetageareal ti1 omrâdets forsy 
ning. 

• Ombygning, œndret anvendelse og udvidelse af eksisterende 
gârdlrenger/-bebyggelse (.Mogenstrup Skovgârd) til beboelse og 
til depot- og driftsbygninger tilknyttet omrâdets forskellige aktivi 
teter og funktioner pâ op ti1 600 m2 etageareal. 

• Anleg af golfbaneanlreg med greens, teesteder, sandgrave og kun 
stige seer m.v. samt tilherende driving range og evegreens i til 
knytning til feriehuse/-lejligheder i omrâdet. 

• Fritids- og idrretsaktiviteter, som naturligt passer ind i ornrâdet, 
feks. legeplads, tennis- og boldbaner. 

• Administrative, drifts-og oplagringsmressige funktióner som na 
turligt knytter sig.til omrâdets drift. 

• Etablering af centrait vaaneforsyningsanlreg pâ op ti1 2.500 m2 

med tilherende adgang .tn.ll:, 

• Veje, stier og parkering til ornrâdets forsyning, herunder to tun 
nelunderforinger under Ramtenvej. 

Dekuarâde III 
Omrâdet kan anvendes til: 
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• Anlreg af golfbanearùreg med greens, teesteder, sandgrave og kun 
stige seer m.v. 

• Etablering af de til golfbaneanlregget herende driving range og 
evegreens. 

• Opstilling af nedvendigt udeinventar som skilte, flag, bœnke, 
boldvaskere, affaldsspande rn.v., 

• Anireg af stiforleb, som er egnede til at sikre omrâdet brugere ad 
gang til gode naturoplevelser. 

• Ombygning, œndret anvendelse og udvidelse af eksìsterende 
gärdbebyggelses hovedhus (Hejgârd) til maks. 250 m2 etageareal 
.tiL.b.0Iig uden. bopœlspligt, 

• Ombygníng, œndret anvendelse og udvidelse af eksisterende 
gärdlrenger/-bebyggelse (Hejgârd) til beboelse og til depot- og 
drifubygnìnger tilknyttet omrâdets forskellige akti.viteter og funk 
tioner pâ op til 400 m2 etageareal. 

• Et mindre anta! smâbygninger/ anlœg; som er nedvendige for 
golfbananlreggets drift eller tekniske forsyning. 

• Skov- og naturomrâder som selvstrendige ornrâder eller i tilknyt 
ning til golfbaneanlregget. 

4. Udst.ykning 

Inden for delomr.äde I kan. der ske udstykning af det pá kortbilag nr, 
2 viste byggeomrâde 2. 

Inden for delornrâde II kan der ske udstykning i/ af de pâ kortbilag 
nr. 2 viste byggeomräder 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Ferieboliger indenfor byg 
geomrâde 5 og hotelejerlejligheder inden for byggeomräde 2 og 8 
kan ikke udstykkes matcikulrert. 

Inden for delomrâde ill kan der ske udstykning af <let pâ kortbilag 
nr, 2 viste byggeomräde 1 til helârsbeboelse uden bopœlspligt ved det 
tidligere gârdanleg Hejgârd og som angivet under pnkt. 4.04. 

Kommunalbestyrelsen kan i srerlige tilfelde og hvor det ikke strider 
mod planloven og den overordnede planlregning give t:illadelse til 
yderligere udstykning, eksempelvis udstykning af selvstrendige skov 
og naturomrâder samt udstykning af varmeforsyningsanlreg m.v. 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

5. Vej-, sti- og parkeringsforhold . 

Delomrâde.L og delaf delomrâde ill skaLvejbetjenes med rnaks. én. 
overkersel til Amtsvej 415 Grenaa- Randers; - i princippet placeret 
som vist pâ kortbilag nr, 2 i km 35,400, hvor der er gode oversigts 
forhold. Der vil ved vejtilslutningen blive etableret kanalisering eftei; 
vejlovgivningens regler uden omkostninger for midtdjurs Kommune. 

0vrige overkersler til ornrâdet fra Amtsvej 415 skal nedlregges. Ned 
Iœggelse skal ske i henhold til vejlovgivningens bestemmelser herom. 

5.01. 
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Lokalplan 
Akt: skab nr. 
(udfyldes al tinglysnmgskontoret) 

5.04 

Ved ornlœgning af overkersler til Amtsvej 415 og etablering af golf 
huller i delornrâde III, vil der til regulering af adgangsforholdene 
kunne ske ekspropriation af eventuelle vejrettigheder. 

Inden etablering af golfbaneanlregget, skai der for ejere af golfprojek 
tets bekostning etableres ny vejforbindelse cil ejendommen Hovedve 
jen 85, med tilslutning cil Kolstrupvej mod vest - alternativ til den ny 
tilkerselsvej til klubhuset med videre forbindelse til Hovedvejen. 

Delomrâde Il vejbetjenes fra Ramtenvej via to ficlles overkersler; - i 
princippet placeret som vìst pa kortbilag nr. 2. En eksisterende over 
kersel vil samtidig.blive nedla_gt. 

Ved etablering af selvstrendigt centralt varmeforsyningsanlreg i 
delomräde Il kan de etableres selvst:rendig vejadgang hertil fra Ram 
tenvej. 

Der er pâlagt lokalplanomrâdet en vejbyggelinie i en afstand af 17 ,5 
m fra vejmidte pâ Amtsvej 415 + hejde- ogpassagetilla:g. 

Der udlœgges areal til interne veje, vendepladser og stier med 
principie! beliggenhed som vìst pa kortbilag nr, 2. 

Vejstrrekningeme A-B ogC-D udlœgges i mindst 8 m bredde. 

0vrige veje beregnet pâ biltrafik udlœgges i mindst 6 m bredde. 

Hovedstien a-b udlegges i en bredde af mindst 3 m. 

Regional sti pa den nu fredede Gjerrildbane anlzgges i en bredde af 
passet eksisterende forhold og cilgrengeligt tracé, og under hensynta 
gen cil de tinglyste fredningsbestemmelser. 

Stier og rnanevrearealer til kersel med arbejdsredskaber udlœgges i 
mindst 3 m bredde. 

Areal til vendeplads pa mindst 18 x 8 m udlœgges ved punkt B og D. 

Der udlœgges areal til parkeringspladser med principie! beliggenhed 
som vist pâ kortbilag 2. 

Der skai etableres parkeringspladser cil ny bebyggelse i folgende antal: 

1 pr. 8 ovematningspladser 

1 pr. 50 m2 etageareal til golfklub, golfskole og evrige idrœts- og fri 
tidsaktivìteter 

1 pr. 25 m2 etageareal til restaurationsdrift og butik. 
Parkeringspladser skai anlœgges i mindst 5 m lœngde og.2,4 m 
bredde. 

For hver 50 parkeringspladser skai "der etableres mindst 1 handicap 
parkeringsplads i mindst 5 m Iœngde og 3 m bredde. 

Manevreareal foran parkeringspladser skai anla:gges i mindst 7 m 
bredde. 

Der rnâgenerelt ikke etableres fast belœgnìng i delomräde III. 

Vej A - B kan dog udferes med fast bela:gning . 

5.02 

5.03 

5.05 

5.06 

5.07 

5.08 

5.09 

.., 
o, 

24 ~ 
> o z 
"' .. ~ 
êt > -, 
@ 162 



I .oknlplan 

Stier inden for delomrâdet kan dog udfores i stenmel eller grus og 
med kantafgrrensning. 

6. Tekniske anlreg, forsyning og milj0forhold 

Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaknet med heilhlik.pa 
afledning af spildevand til Nimtofte. Tagvand skai nedsives via faski 
ne. 

Inden for ornrâdet kan der etableres et centralt varmeforsyningsanlreg 
til opvannoing afbebyggelsen.. Bebyggelse kan dog opvarmes med 
anden form for opvarmning - £eks. jordvarme, elvarme eller gas. 
Ny bebyggelse skal tilsluttes et fiellesantenneanlreg. Der rnâ ikke 
opsœttes individuelle antenner udvendigt pâ bebyggelse, herunder pa 
rabolantenner. 

Drikkevandsforsyningen til lokalplanomrädet skal ske fra Nimtofte 
Vandvrerk. 

Indenfor omrâdet kan der etableres nedvendige transformerstationer 
til ornrâdets forsyning. 

Alle forsyningsledninger skal fremfores i jord. 

6.01 

6.02 

6.03 

6.04 

6.05 

6.06 

7. Bebyggelsens omfan,g og placerin,g 

Fœlles besteaunelser 
Indenfor byggeomrädeme kan fordelingen af de angivne etagearealer 
op/ nedreguleres med max. 15%, med undtagelse afbyggefelt 7, der 
kan nedreguleres til O. Den overordnede freiles bygningsramme in 
denfor lokalplanomrädet rnâ ikke overstige 49.900 m2. 

Delomrâde I 
Beby~esproçenten-foc.delonu:àdet som helhed mi ikke overstige 
15. 
Ny bebyggelse ska! i princippet placeres indenfor de angivne 
byggeomrâder, som vist pâ kortbilag nr, 2. 
Ny bebyggelse ma maks. op fores i folgende etageantal, hejde og. an 
tal bruttoetagemeter: 

Golfklubhus/-skole, hotelejerlejligheder m.v. - Byggeomrâde 2: 
2Y2 étager 10 m heide 4.500 m2 bruttoetageareal 

Overdrekket udslagssted. foc Driving range - byggeomcide Za; 
1 etage 3,5 m hejde 500 m2 bruttoetageareal 

Transformerstationer til ornrâdets forsyning: 
1 etage 3 m hejde 30 m2 bruttoetageareal 
Skal udformes i overensstemmelse med den 0vrige bebyggelse 

Ny bebyggelse skai indpasses hensynsfuldt i terrœnet, sâledes at 
bebyggelsesstruktureme folger og understreger terrœnets former og 
terrrenbearbejdning kan holdes pa et minimum. 

7.01 

7.02- 

7.03 

7.04 
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Akt: skab nr. 
(udfyldes af tlnglysnlngskontoret) 

7.05 

Delomrâde II 
Bebyggelsesprocenten for delomrädet som helhed mâ ikke overstige 
10. 

Ny beby.ggelse skai i princippetplaceres indenfor de angivne 
byggeomräder, som vist pâ kortbilag nr, 2. 

Ny bebyggelse rnâ maks. opferes i det etageantal, den hejde og.det 
antal bruttoetagemeter, soro er angivet nedenfor for de enkelte byg 
geomrâder, vist pâ kortbilag.nr, 2: 

Mogenstrup Skovgârd, hovedhuset - Byggeomrâde 3: 
2'/2 etage + trempel 12 m hejde 600 m2 bruttoetageareal 

Mogenstrup Skovgârd, lœngeme - Byggeomrâde 4: 
1 V2 etager . 8,5 m hejde 600 m2 bruttoetageareal 

Ferieboligeri Byggeomrâde 5, hotelejerlejligheder: Byggeomrâde 8: 
2 etager 8,5 m hejde 37.000 m2 bruttoetageareal 

Blandet aktivitets- og centerbebyggelse - Byggeomrâde 6: 
21h etager +rrempel 12.m hejde 3.500 m2 bruttoetageareal 
(heiden er fastlagt af tekniske gronde af hensyn til etablering af vand 
land m.v.) 

Centrait varmeforsyningsanlreg-byggeomrâde 7: 
12 m hejde - skorstene o. lign kan opferes i starre hejde 
2.500 m2 bruttoetageareal 

Transformerstationer til ornrâdets forsyning: 
1 etage 3 m hejde 30 m2 bruttoetageareal 
Skai udformes i overensstemmelse med den evrige bebyggelse 

Indenfor omrâdet kan placeres et frellesantenneanlreg. 

Ny beby:ggelse skai indpasses hensynsfuldt i terrœnet; sâledes at 
bebyggelsesstruktureme folger og understreger terrœnets former og 
terrrenbearbejdning kan holdes pâ et minimum. 

Delomráde III 

Ny bebyggelse skai i princippet placeres inden for <let pâ kortbilag nr. 
2 viste byggeomrâde nr. l. 
Ny bebyggelse mâ maks. op fores i <let etageantal, den hejde og det 
antal bruttoetagemeter, som er angivet nedenfor: 

7.06 

7.07 

7.08 

7.09 

7.10 

H0jgard.- Byggeomrade .1: . 
1 V2 etage 8,5 m hejde 650 m2 bruttoetagemeter. 

Inden for delomrâdet kan der i princippet ikke opferes bebyggelse ud 
over den i pkt. 7.06 nevrite. Dog kan der undtagelsesvis etableres 
mindre bebyggelse/ anlreg, som er nedvendige for drift af golfbanean 
lregget eller teknisk forsyning i omrâdet;, og under forudsretning af, at 
disse ikke bererer naturbeskyttelsesmressige interesseomrâder og kan 
indpasses diskret i omgivelseme. Sâdanne smâbygninger/anlreg ma 
ikke overs tige 6 m2 bruttoetageareal og 3 m hejde . 
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I .okalplan 

8. BebyggeJsens ydre fremtrœden 

8.01 

Delomräde I og II 
Ny beby.ggelse i delomrâdet skal fremstâ med et tydeligt arkitektonisk 
helhedsprœg, 

Til udvendige bygningssider skal anvendes gedigne byggematerialer 
som tegl, beton, glas, stâl, aluminium, trœ og tagpap. 

Til udvendige bygningssider skai overvejende anvendes farveme sort, 
hvid eller en afdœrnpet nuance fra jordfarveskalaen. 

Farveholdningen sk.al vœre ensartet for den samlede bebyggelse. 

Tilbygning til og ombygning af eksisterende bebyggelse skal ske i god 
overensstérrunelse med gârdbebyggelsens byggestil, proportioner og 
marerialer; 

Der ma i delornrâdet kun opstilles det for golfbaner nedvendige 
udstyr soro f.eks. bsenke, affaldsspande, informationstavler, flag og 
afstandsmarkeringer samt skilte. 

e 

8.02 

8.03 

8.04 

8.05 

8.06 

Delomrâde III 
Bebpggelse. som.placeres i delomrâdet.jfc, §7.07 skai i materiale- og 
farvevalg gives en udformning, som diskret kan indpasses i de kon 
krete omgi.velser. 

Der ma i delornrâdet kun opstilles det for golfbaner nedvendige 
udsty.r som £eks. bœnke og affaldsspande, infoonationstavler, flag og 
afstandsmarkerìnger samt skilte. 

Tilbygning til og ombygning af eksisterende bebyggelse skai ske i god 
overenssterrunelse med gârdbebyggelsens byggestil, proportioner og 
materialer. 

8.07 

8.08 

9. Uhebyggede arealer 

Midtdjurs Kommune skalfoœlregges oggodlœnde en.samlet. 
indretnings og beplantningsplan for alle ubebyggede arealer. 

Planen skal redegere for terrœnreguleringer, handicaptilgrengelighed 
pâ vej- og stiarealer, evt anlreg af vandhuller og de anvendte plantear 
ter til nyplantning samt gedskningsplan og anden arealpleje for de 
forste 5 âr, 

Derudover skal planen redegere for belregning, samt placering af be 
lysning, skilte og andet inventar pa udearealerne, 
Ved anleg af adgangsveje, parkeringsarealer, ankomstarealer og 
stiforleb skai der i sterst mulìgt omfang skabes niveaufü tilgangelig 
hed for handìcappede. 

Bâcle, campingvogne og uindregistrerede biler mâ ikke opbevares pâ 
ubebyggede a.realer. 

9.01. 

9.02 

9.03 
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Lokalplan 
Akt: skab nr. 
(udfyldes af tinglysnlngskonloret) 

Der ma ikke forekomme permanent oplagring af materialer pa ube 
byggede arealer. Midlertidi_g.oplagring.af materialer ma kun finde sted 
i delomrâde I og II. 

Undtaget herfra er oplagring af skovet tra: o. lign. som norrnalt fore 
kommer ved almindeligt skovbru_g. 

9.04 

Delomráde I og II 
Der skal udlregges arealer til opsamling af affald i tilknytning til ny 
bebyggelse i delomrâde I og II. 

Placering, antal og indretning skai godkendes af Midtdjurs Kommu 
ne. 

Arealeme skai afskœrmes med beplantning. eller hegn, der i materiale 
cg farvevalg tilpasses ornrâdets bebyggelse. 

Opstilling af containere til storskrald e. lign. ma kun ske i delornrâde 
I og II og med Midtdjurs Kommunes sœdige tilladelse. 

Indenfor dele af delornrâde II kan der etableres integreret 
golfbaneanlreg i princippet som vist pa kortbilag nr, 4 og efter ret 
ningslinieme i.pkt..9.06. 
Der skal mellem lokalplanomrâdet og ejendommen Ramtenvej 46, pa 
strreknin_gen syd for Rarntenvej etableres / opretholdes et min. 10 m 
hredt.heplantningsbœlte.. 

9.05 

9-.06 

9.07 

9.08 

Delomráde III 
I delomrâde III og integreret i delomrâde II kan der etableres et 
golfbaneanlreg i form af fire 9-hullers golfbaner, - i princippet som 
vist pa kortbilag nr. 4. 

Golfbaneanlœgget skal etableres og vedligeholdes efter folgende 
prtnetpper: 

• Baneanlreggets skal indpasses i og udnytte det naturligt forkom 
mende ternen og i forbindelse med anleg af greens, bunkers m.v. 
ma der maksimalt foretages terrœnregulecinger pâ + /- 1 m. 

• Nyplantning.skal ske med egnstypiske arter..som er'natudigt fo 
rekommende i omrâdet, 

• Eksisterende beplantning og smâbiotoper. skal.i.videst.rnuligt be 
vares og indpasses i golfbaneanlœgget. 

• Der ma ikke etableres befœstede arealer i ornrâdet, Vej A-B kan 
dog udferes med fast belœgning jfr. pkt. 5.05. 

Dec. udlœgges areal. til.afskreanende. plantebrelte. i.rnindst 10 m.bredde, 
langs Amtsvej 415 Grenaa - Randers. 

Pa det udlagte areal skai der etableres og vedligeholdes en afskœr 
mende beplantning af hârdfere arter af egnstypiske trœer og buske, 
som kan opnâ en hejde pa mindst 2 m. 

9.09 

9.10. 
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9.11 Der rnâ ikke uden Arhus Amts srerlige tilladelse i hvert enkelt tilfrelde 
fortagss.nogen form for udnyttelse, œndring, teroenregulering,. til 
plantning eller anden bearbejdning af de ornrâder som er udpeget 
som besk:yttede omrâder i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. 
Ornrâdeme er vist pa kortbilag nr, 3. 

Der rnâ ikke uden Skov- og naturstyrelsens tilladelse fortages 
udnyttelse, renclring, terrrenregulering, t:ìlplantning eller anden bear 
bejdningindenfor de beskyttelseszoner, der er udlagt omkring ornrâ 
dets fort:ìdsminder. Ornrâderne er vist pa kortbilag or. 3. 

For beplantning, som er omfattet af fredskovpligt i henhold til 
skovloven, og som freldes i forbindelse med konkrete anlregsprojekter 
skai der indhentes dispensation, tilbagefores arealer til landbrugsdrift 
Gfr. Hejgârds jorder) eller etableres erstatningsskov. 

Freldniog a£ feedskov og etablecing a£ erstatningsskov mâ ikke slœ 
uden sœrskilt tilladelse fra Skov- ogNaturstyrelsen. 

9.12 

9.13 

10. Plejeplan 
Til sikring af flora og_ fauna og med sreclig vregt pa sikring af vilkâr for 
legfce, spidssnudet fre, stor vandsalamander og odder, skai der udar 
bejdes plejeplaner for lokalplanomrâdet. Stor vandsalamander, Iegfre, 
spidssnudet fre og odder er alle omfattet af habitatsdirektivets bilag 
IV. 

Der nedsœttes derfor et udvalg, som har ansvaret for udarbejdelsen 
af omrâdets plejeplaner, Deltageme heri er Aarhus Amt, Midtdjurs 
Kommune samt ejeren af ornrâdet, Danmarks Naturfredningsfor 
ening samt Skov og Naturstyrelsen inviteres til at deltage i udvalget. 
Arhus Amt har formandskabet for plejeudvalget. 

Udvalget f'ar befojelser til at beslutte, hvodedes plejeplanerne skai ud 
formes, gennemfores samt hvorledes monitering af ornrâdets udvik 
ling skai foregi 

Der afholdes minimum ét ârligt rnode i plejeudvalget, hvor man dref- e 
ter og beslutter <let kommende ârs plejearbejde. Dette mede afholdes 
hvert âr i september, 

Der t:ìlknyttes en faglig konsulenn.sorn vœlges af plejeudvalget. Den 
ne konsulent udarbejder efter arunodning fra plejeudvalget en ârlig 
statusbeskrivelse af omrâdets udvikling med forslag til kommende 
plejetiltag. Dette opleg skai udarbejdes, sâledes at plejeudvalget har 
dette i.hœnde senest 14 dage. fue. <let faste âdige mede, 

Der er af konsulentfinnaet Amphiconsult udarbejdet en overordnet 
plejeplan, med en konsekvensvurdering af projektet i forhold til ar 
teme pa habitatdirekt:ìvets bilag IV. Ifelge vurderingen kan der i pro 
jektet gennemfores de nedvendige foranstaltninger fur bevarelse af 
yngle- og rasteornrâder for arteme pa bade k_ort og lang sigt 

10.01 

10.02 
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10.03 

10.04 

10.05 

Akt: skab nr. 
(udfy!des al ttnglysnmgskontoret) 

@konomi. 

Ejeren af omrâdet dœkker cimeli.ge ud_gifter ti1 pleje af ornrâdet i 
henhold ti1 arbejdsgruppens beslutninger. Der afssettes hertil et arligt 
beleb pa 70.000 kr. ti1 plejearbejdet, herunder faglig konsulent bi 
stand, idet belebet dœkkes af projektomrâdets ejer/ ejerkreds. Belebet 
pristalsreguleres og er et arligt gennemsnit med mulighed for variati 
oner for at "spare op" ti1 starre projekter eller for at fremme disse. 

Formál med plejeplanen. 

Plejeplanen skai sikre at flora og fauna i ornrâdet har gode vilkâr, 
med sœdig vregt pa sikring af vilka.r for legfre, stor vandsalamander, 
spidssnudet fre og odder. 

De overordnede mal for plejearbejdet 

Fortsat forbedrede levevilkar for qgudbredelse af den truede 
legfre. 

• Fortsat forbedrede levevilkär for stor vandsalamander qg. 
spidssnudet fr0 samt odder 

• 

• Forts at etablering og.pleje af vandhuller - med mal at opnâ 
en varieret flora og fauna. Antallet af vandhuller med gode 
levevilkâr for bl.a. legfre skai udvides til at drekke alle eksi 
sterende samt en œkke nye. vandhuller for at bedce l0g 
freens grundlag . 

• Eksisterende vandhuller ind~ ikke som chikane som en 
del af baneme, idet der ud over de naturlige vandhuller vil 
blive etableret chikane vandhuller som chikanec i golfspill€.t 
samt tekniske <lamme til opsamling af regn- og drenvand ti1 
vandingsformäl 

• Reetablere og sikre tilstedevœrelsen af rigkœr ved Nimtofte 

ª 
• Fastholde en god bestand af vildt i omrâdet 

• Genere! naturpleje ved etablering. af lysninger og. varierede 
naturtyper i samspil med mere plejede omrâder (golfbaner 
ne) 

• Natursti rundt i ornrâdet bl.a til fortidsmindeme 

• Understette reetablering af Gjerrild-stien i ornrâdet 

• Indrette baneme som beskrevet, sâledes at spredningskorri 
doren for bl.a. odder langs Nimtofte ä beskyttes bedst mu 
ligt. 

Plejeplanens relation ti/ lokalplanen og den tidsmœssige 
sammen.bœng. 

Overordnet plejeplan er endelig vedtaget d. 27.01.2005. Den 
overordnede. plejeplan. sikrer, ar.de nedvendige foranstalt:ninger foc 
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Lokalplan 

bevarelse af yngle- og rasteornrâder for beskyttede dyrearter rn.h.p . 
.artemes bev.arelse pâ.langt sigt kan gennemferes.. 

Kommissoriet for plejeudvalget og plejeplanarbejdet tinglyses soro 
privatretlig servitut: pâ ejendommen, med .Arhus Amt samt Skov- og 
Naturstyrelsen ved statsskovdistriktet soro pâtaleberettiget. 

Nâr lokalplanen er godkendt er de overordnede rammer for projektet 
samtidig pa plads, dvs. omtrentligt udlœg af baner samt endelig ud 
legning af byggefelter. Hvis der herefter skal ske mindre regulerìnger 
af byggefelteme skal dette godkendes af et enstemmigt plejeudvalg 
samt af Midtdjurs Kommune. Der vil ved detailprojekteringen kunne 
ske mindre tilretninger, f.eks. sâledes at baneme "bojes og strœkkes" 
deis af hensyn til banens funktion, deis af naturhensyn. Detailprojek 
terìngen vil sâledes foregä i tœt samspil med plejeudvalget og den ud 
pegede fagkyndige. 

Plejeplanen er udarbejdet som en overordnet plan, som efterfolgende 
uddjbes i form af detailplaner for de enkelte delomrâder, Dette vil 
sige, at detail-plejeplaneme, der omhandler omrâdeme med de aktu 
elle byggefelter skal vere godkendt i plejeudvalget inden byggetilla 
delseme udstedes. Tilsvarende vil anlregsarbejdeme tiI golfbanerne 
ikke blive pâbegyndt for den del af plejeplanen, der cLcldce, disse om 
rader er godkendt i plejeudvalget. 

11. Grundejer- / ejèrlejlighedsforeoinger 

Til varetagelse af driften af fœllesarealec, -omcâdee, -veie, -stiec og 
anlreg skai der oprettes en eller fiere grundejer- 
/ ejerlejlighedsforeninger inden for lokalplanens ornrâde. 

Den tiI enhver tid vrerende ejer af fremtidige hotel, feciehuse og 
fecielejligheder m.v. inden for lokalplanomrâdet, skai vœre mediero 
af en grundejer-/ ejerlejlighedsforening for omrâdet, 
0vrige grund-/Iejlighedsejere ìnden for ornrâdet har medlemsret. 

Udover pligt tiI at vrere medlem af en grundejer- 
/ ejerlejlighedsforenìng og betale kontìngent hertil, har kommende 
eiere af f eriehuse og ferielejligheder pli gt til, efter nœrmere aftale, at 
betale et ârligt vederlag tiI vedligeholdelse af fiellesarealer og fœllesfa 
ciliteter og desuden for brugsmulighed afbadeland mv. - enten direk 
te eller via grundejer-/ ejerlejlighedsforeningen. - 

Golfklubben/ golfselskabet har pligt tiI efter nœrmere aftale, at 
vedligeholde samtlige arealer og faciliteter relateret til golfbaneanlreg 
~t,..og desuden. til at betale for bi:ugsmulighed af badeland. mv. 

En grundejer-/ ejerlejlighedsforenìng for et underomrâde skal pâ 
udstykkerens foranledning stiftes, nâr 25 % af andelene inden for det 
pâgœldende underomrâde er solgt ved betinget eller endeligt skede. 

Kommunen kan give tilladelse til at udvide grundejer- 
/ ejerlejlighedsforenìngemes ornrâder og kan i 0vrigt krreve grundejer 
/ejerlejlighedsforenìngerne sanunensluttet med andre grundejer- 
/ ej~lejlip,hedsfor~. 

11.01 

11.02 

11.03 

11.04 

11.05 

11.06 
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J .okalplan 
Akt: skab nr. 
(udlyldes al tmglysrnngskontoret) 

11.07 Grundejer-/ejetlejlighedsforeningernes formal er at varetage 
medlenunemes freiles interesse i forbindelse med de ejendomme, der 
herer under foreningens omrâde, herunder drift af fœllesarealer og 
freiles eje af £eks. markredskaber, indhegninger, idrœtsbaner og srnâ 
bygninger i relation hertil. 

Grundejer-/ejerlejlighedsforeningeme skai udfierdige et 
ordensreglement. 

Grundejer-/ejerleflighedsforeningeme ska! fastsœrre nrermere regler 
for fremskaffelse og fordeling af midler, der ska! anvendes til gen 
nemfärelse af foreningemes formal. 

Sâfrernt Midtdjurs Kommune ikke overtager de anlagte veje samt 
stiarealer som offentlige, skal grundejer-/ ejetlejlighedsforeningerne 
vare pligtig til vederlagsfrit at modtage skede pâ disse arealer og her 
efter overtage vedligeholdelsen af disse. 

Grundejer-/ ejerlejlighedsforeningerne er pligtig til vederlagsfrit at 
modtage skede pâ freiles friarealer og herefter overtage vedligeholdel 
sea .a.f disse, 

11.08 

11.09 

11.10 

12. Forudsœtning for ibrugtagen af ny bebyggelse 

Ny bebyggelse mâ ikke tages i brug, fer 

• der er foretaget tilslutning ti1 forsyningsvirksomheder, som nœvnt 
under pkt. 6.01 - 6.03, 

• der etableret <let krœvede antal parkeringspladser til den enkelte 
bebyggelse, jfr. pkt. 5.06, 

• der er etableret afskrermende beplantninglangs Amtsvej 415, jf. 
pkt. 9 .07, og 

• der er etableret affaldspladser til den enkelte bebyggelse j£ pkt. 
9.03. 

Golfbaneanlregget ma ikke tages i brug, for 

• Midtdjurs Konunune har godkendt en indretnings- og beplant 
ningsplan, som besk:revet under pkt. 9.01, og 

• der er goclkendt konkret tilplantningsplan for de erstatningsarea 
ler for beplantning som evt, er fœldet i forbindelse med anlœgsar 
bejdec pâ fi:edskov.pligtige arealer, 

12.01 

12.02 

13. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder 

Indenfor de pâ kortbilag nr, 3 viste.beskyttede omrâder.efter 
Naturbeskyttelseslovens §3, ma der ikke uden Arhus Amts tilladelse 
foretages rendringer i tilstanden. 

Indenfor de pa kortbilag nr. 3 viste skovbyggelinier, ma der ikke ske 
rendringer af eksisterende forhold, for der er opnâet dispensation / 
tilladelse til ophœvelse af skovbyggelinien .. 

13.01. 

13.02 

... 32 "' ~ 
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•. 
Lokalplan 

13.02 Indenfor de pâ kortbilag nr. 3 viste skovbyggelinier, mâ der ikke ske 
œndringer af eksisterende forhold, for der er opnâet dispensation / 
tilladelse cil ophœvelse af skovbyggelinien. 

Dispensation / ophevelseskompetencen er jf. naturbeskyttelsesloven 
tillagt henholdsvis Amtsrâdet og Skov- og Naturstyrelsen. 

·Indenfor den omgivende 100 m beskyttelseszone omkring 
registrerede fortidsminder som vist pâ kortbilag nr. 3 mâ der ikke 
uden tilladelse fra Skov- og naturstyrelsen / Arhus Amt etableres be 
byggelse og anleg, Dispensation / ophœvelseskompetencen er som 
anfort under pkt. 13.02. 

Indenfor sten- og jorddiger som vist pâ kortbilag nr. 3 ma der ikke 
uden Arhus Amts tilladelse foretages œndringer i tilstanden. 

Adgangsbetjeningen ti! lokalplanornrâdet fra amtsvej 415, Randers - 
Grenaa mâ ikke ske uden vejbestyrelsens tilladelse. 

13.03 

13.04 

13.05 

e 
14. Servitutter 

14.01 Servitutter for omrâdet, som er i strid med denne lokalplan, bliver 
ophœvet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 

15. Vedtagelsespâtegning 

Lokalplanforslaget er ved taget af Midtdjurs Kommunalbestyrelse den 03.11.2004., 

P.k.v. 

£41,en 
Borgmester 

p~~ 
Poul Meller 

Konst. Kommunaldirekter 
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Lokalplan 
Akt: skab nr. 
(udfyldes af bnglysnlngskontoret) 

I henhold til § 27 i planloven vedtages foranstäende lokalplan endeligt af Midtdjurs 
Kommunalbestyrelse den 23.02.005. 

P.k.v. 

Poul Meller 
Konst, Kommunaldirektar Borgmester 

For Djurs Golf & Country Club 

Poul Anker Lübker 

34 
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• 
Lokalplan 

2.05 Foranstâende lokalplan bedes tinglyst pâ matr. nre. 1b, 1d Ramten 
Melle, Nimtofte og matr.nr. 1a, 1e, 1g, 1h og del aflitra "a" Mogen 
strup By, Nimtofte samt alle parceller som efter 1. juni 2004 udstyk 
kes eller arealoverferes indenfor lokalplanens omräde. 

P.b.v. 

Borgmester 

Poul Meller 
Konst. Kommunaldirektor 

e 

.Foranstâende lokalplan nr. 90 begœres tinglyst pâ matr.nre. 
!lb,qd Ramten M¢lle, Nimtofte og matr.nre. la, le, lg, lh, 
litra "a" Mogenstrup By, Nimi;:ofte. 
Grenaa, den 30. juni 2005. 

Landinspekt¢r. 
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Akt: skab nr. 

-Òc • !•.; 

Lokalplan nr. 90 
Kortbilag nr, 5 
Pôncipskitse for byggeomrader 

Mldtdjurs Kommune, okt 2004 
DSS 88311057 
66 B-1 490 
BuÏk sört / Hvid 

762710 
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* * * 
* * *** 
* * * Retten i Grenâ 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Side: 44 

Akt.nr.: 
B 490 

Pâtegning pâ byrde 
Vedr0rende matr.nr. 1 Bro.fl., Ramten M0lle, Nimtofte 
Ejendomsejer: nu: Rekbül ApS 
Lyst f0rste gang den: 01.07.2005 under nr. 25041 
Senest ~ndret den 01.07.2005 under nr. 25041 

Lyst pâ lB, lD Ramten M0ller, 1A, lE, 1G,1H og litra "a" Mogenstrup by 
Nimtofte. 

Rids vedh~ftet 

Retten i Grena den 01.07.2005 

• Darte Johansen Tlf. 8758 1415 

\ V\..\ <:) 
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Ejerlav: Ramten M0lle, Nimtofte 

Matr.nr. 1 h 

Ejerlejlighed nr. 1 m. fl. 

Gade og hus nr.: Trent Jones Alle 3 m.fl. 

8581 Nimtofte 

Tinglysningsafgift: 

22 X 30.000,00 X 1,5% 

1 X 200.000,00 X 1,5% 

2 X kr. 1 .400,00 

I alt 

1 O. jun i 2008 

9.900,00 

3.000,00 

2.800,00 

15.700.00 

VEDT~GTER 

for 

(Udíyldes al tinglysningskontoret) 

Anmelder: 

CVR nr. 1 5 88 87 84 

Advokataktieselskabet 
Kirk Larsen & Ascanius 

Torvet 21, 1 

6 700 Esbjerg 

Tlf.nr. 70 22 66 60 

J,nr. 5656-188 KB/bj 

Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge 
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Advo1<r11 .. i-1,0s01.,kè!IJel Kirk Larsen As e an i us 

(. I• ... 

INDLEDNING 

§ 1 

Ferielejlighederne som er omfattet af foreningen er beliggende i en del af det om rade, som er omfattet 
af lokal plan nr. 302 for Syddjurs Kommune. 

Lokalplanen opdeler ornrâdet i en rzekke delornrâder. 

Nzervzërende vedtzeqter gëElder alene for de ferielejligheder der er placeret i delornrâde I, og i evrlqt for 
den bygning, som betegnes "Lübker Lodge". Det skai dog berneerkes, at der for visse nœrrnere angivne 
feellesarealer, belysning m.v., bestâr nogle forpligtelser, som deles med de evrlqe ornrâder omfattet af 
lokal planen, jfr. nzermere nedenfor. 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÁL 

§2 

Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge". 

Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. 

Foreningens formal er at varetage medlemmernes fzelles anliggender, herunder at varetage de anlig 
gender, der er knyttet til at vzere ejer af en ejerlejlighed med andel i fzellesarealer og fœlles indretnin 

ger og enten i eget regi eller via tredjemand at administrere, renholde og vedligeholde alle fzelleslnd 

retninger og -areal er samt vedligeholde bygningerne udvendigt. 

Foreningen skai, bortset fra en rimelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i ekonornìsk 

henseende alene hos medlemmerne opkrzeve de fornadne bidrag, der kreeves til at bestride ejendom 

mens fë:ellesudgifter. 

Der kan dog etableres en opsparing til brug for fremtidig vedligehold. 

10. juni 2008 - 2 - 
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Aovokatakne setskabet Kirk Lars e ~se an i us 
I ' ~ ,. 

Akt: skab nr. 
(Udfyldes af 1;nglysningskontoret) 

FORENINGENS MEDLEMMER 
§ 3 

lf01ge det planlagte projekt etableres Lübker Lodge bestâende af f01gende: 

Klubhus m.v.(erhvervsfaciliteter) samt 22 individuelle ferielejligheder: 

6 - type57 

16 - type 70. 

Tagterrassen oven pa Lübker Lodge indgär i erhvervslejligheden. 

Det forudszettes at Lübker Lodge - erhvervsdelen udstykkes i én ejerlejlighed. 

Fordelingstallet for de enkelte lejligheder fastszettes forholdsrnœssiqt ud fra m2 for den enkelte lejlig 

hed, ekskl. fcellesarealer og adgangsarealer. 

Fordelingstallet for en ferielejlighed pa 57 m2 udqer sáledes 57 m2 set i forhold til det samlede fordelte 

areal for bygningen. 

Tagterrasser tllherende erhvervslejligheden samt tagterrasser, altaner og terrasser i evriqt indgär ikke 

ved fastszettelsen af fordelingstal, men der er i evriqt tillagt den enkelte "ejer" en eksklusiv brugsret 

hertil, jfr. nzerrnere nedenfor. Eksklusiv brugsret gcelder ikke for tagterrassen - som er en del af golf 

klubbens driftsareal - og tilgcengelig for alle ! 

Ovennzevnte arealer er anslâede men fastszettes endeligt af landinspekteren i forbindelse med opdeling 
af ejendommen i lejligheder. 

Erhvervslejligheden kan efter ejers mermere bestemmelse herom opdeles i en eller fiere ejerlejligheder, 

men uden at ovenneevnte fordelingstal eendres som folge heraf. 

Lejlighederne udstykkes og opdeles i henhold tif den samlede udstykningsplan/opdelingsplan for det 

ornrâde hvor Lübker Golf Resort etableres, og hvor ejendommen Lübker Lodge er beliggende. 

I tìlfeelde af yderligere opdeling / en eendret opdeling, attesterer og fordeler landtnspekter fordelings 

tallene og tinglyser allonge til neerveerende vedteeqter, 

Samtlige eje re af ejerlejligheder er i evrìqt forpligtede til at veere medlemmer af ejerlejlighedsforenin- 

l O. jun i 2008 - 3 - 
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evo <1t.i~r.,•s,•1..,J,.,1>, 1 Kirk Larsen Asean i us 

e 
gen og har et medlemskab for hver ejerlejlighed. 

Medlemskab og ejendomsret til ejerlejligheden skai stedse vzere sammenherende. 

Sâfremt en ejerlejlighed ejes af fiere personer, udever disse i forening de en eneejer hhv. tilkommende 
og pâhvilende rettigheder og forpligtelser. 

Den tidligere ejers medlemskab og forpligtelser opherer ferst endeligt, nâr den nye ejer er lndtrâdt i 

foreningen, og eventuelle restancer er betalt. Sc:elger udtrœder af ejerlejlighedsforeningen uden krav pa 

refusion fra foreningen af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. 

Bade den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde et eventuelt ejerskifte til foreningen ved 

dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling, bopzel og 

ejerlejlighedens ejerlejlighedsnummer og adresse. 

HJEFTELSER OVERFOR TREDJEMAND 
§4 

Foreningens medlemmer hzefter ikke overfor tredjemand for foreningens gëeld. 

Medlemmerne hzefter dog pro rata over for ejeren af oplevelsescentret Lübker Square for forpligtelser i 

hen hold til den indqâede brugsretsaftale, [fr. aftale indgäet herom med ejeren af oplevelsescentret. 

H~ftelsen kan dog alene maksimalt g0res gëeldende i forhold til hvert enkelt medlem med det beleb 
som ejerforeningen er forpligtet til at betale pr. medlem i henhold til aftale om brugsret, jfr. i avríqt 

nedenfor § 9. 

FJELLESUDGIFTER OG ANDRE BIDRAG 
§ 5 

Bestyrelsen udarbejder hvert ar et ärsregnskab samt et budget, der skai give dzekninq for foreningens 

driftsudgifter. Savel regnskab som budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til 

generalforsamlingen. 

Udgifterne fordeles imellem medlemmerne i forhold til fordelingstal. 

Ethvert medlem er pligtig kvartalsvis forud at indbetale de pa den arlige generalforsamling fastsatte 

a'conto beleb, 

opçarelse over feellesudçlfterne i det forlebne reqnskabsâr forelœqqes den ärlige generalforsamling. 

Det ethvert medlem pâhvilende eventuelle restbidrag skai indbetales senest 14 dage efter, at medde- 

1 O. juni 2008 -4- 
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l\clvokdtnkt11:sclskabet Kirk Lars e~ e an i us 

Akt: skab nr. 
(Udlyldes af tinglysn;ngskontoret) 

leise om det pâ generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til medlemmeme. I 

nadvendiçt omfang kan bestyrelsen opkrzeve ekstrabidrag. 

Er et medlem i restance er bestyrelsen forpligtet til, efter afgivelse af 2 skriftlige pâkrav, inden 3 mâ 

neder efter forfaldsdatoen at inddrive restancen ad retslig vej. 

Forfaldne beleb forrentes med l ,2 % pr. pâbeçvndt maned fra forfaldsdagen at regne og indtil betaling 

finder sted. 

Foreningen er berettiget til at opkreeve et gebyr pa kr. l 00 for udsendelse af rykkerskrlvelse. 

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage for en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i den 

ne generalforsamling, stemmeberettigelse samt valgbarhed. 

FJELLES OPGAVER OG FORPLIGTELSER 
§6 

Ejerlejlighedsforeningen har blandt andet til opgave 

• at vedligeholde og renholde feellesarealer tllherende foreningens medlemmer sâledes, at féel- 

lesarealeme frerntreeder i peen, renholdt og vedligeholdt stand, 

• at foresta vedligehold af fzelles bygningsdele, 

• at foresta vedligehold af feelles installationer. 

• at varetage medlemmernes interesser vedrerende brugsret til oplevelsescenter, 

• i evrlqt at udf0re de opgaver, som i medf0r af lovgivningen og lokalplan nr. 90 er henlagt til 

foreningen. 

Ejerlejlighedsforeningens opgaver er som udgangspunkt beçreenset til de, som ligger indenfor det 

om rade hvor Lübker Lodge er beliggende. Det bemzerkes at landlnspekter foretager udstykning af det 

areal hvor Lübker Lodge er beliggende, og at dette areal bliver ejerlejlighedsforeningens fzellesejen 

dom. Ved udarbejdelsen af neerveerende vedteeqter er udenomsarealeme for Lübker Lodge endnu ikke 

fastlagt, idet omfanget af disse endnu ikke kendes. Nâr omfanget kendes, udstykker landlnspekteren 
arealet, og det pagéeldende areal vil herefter tllhare ejerlejlighedsforeningen. 

Herudover har ejerlejlighedsforeningen dog en forpligtelse til i samarbejde med de avrìqe delomrâder 

at foresta vedligehold m.v. af feellesarealer, jfr. nedenfor. 

Ejerlejlighedsforeningen er berettiget til at lade tredjemand foresta ovenneevnte opgaver. 

Udenomsarealer som udelukkende anvendes af erhvervslejligheden / erhvervslejlighederne, eks. uden 

dars terrasser, serveringssteder og lignende, vedligeholdes og passes af den som anvender disse area- 

22. maj 2008 - 5 - 
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/1<1vok,it,1kllí'',(•l..,k,11Je1 Kirk Larsen Ascanius 

Ier, uden udgift for ejerforeningen. Sâdanne arealer skai til stadighed frernstâ velvedligeholdte og ren 
holdte. 

---000000000--- 

lndvendig vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed páhvller ejerlejlighedsejeren, der er pligtig sted 
se at holde sin ejerlejlighed vedligeholdt. 

lndvendig vedligeholdelse omfatter bl.a. maling, hvidtning, tapetsering, fornyelse af gulve, dare og alt 

lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, varmeanlzeq, varmeledninger, vandhaner og 

sanltzere installati oner, dvs. alt hvad der er installeret inden for lejlighedens ornrâde. 

Foreningen serqer for al udvendig vedligeholdelse og fornyelse af bygninger samt vedligeholdelse og 

fornyelse af feelles forsynings- og aflebsledninqer og feelles installationer uden for de enkelte lejlighe 
der indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder. 

Udvendig vedfigehofdefse af de enkefte lejligheder i evrlqt, herunder maling, udskiftning af vinduer 
m.v., pâhviler oqsâ ejerlejlighedsforeningen. 

Forsemrner en ejer sin vedfigeholdefsespligt, kan bestyrelsen eller administrator lade den nadvendiqe 

vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis ikke ejeren efterkommer et herom givet pala:!g in 

denfor en af bestyrelsen eller administrator neerrnere angivet frist. 

---000000000--- 

Herudover er de enkefte ferielejlighedsejere forpligtede til at betale de ferielejligheden pâhvilende 

ejendomsskatter, forbrugsafgifter, feellesantenne, udgifter til el, vand og lignende. 

Forbrugsafgifter for el, vand og vandafledning betales i henhold til opsatte malere (faktisk forbrug). 

Eventuelle andre afgifter som matte blive pâlaqt feellesskaber betales af de enkelte ejere i henhold til 

fordelingstaf. I det omfang deter muligt, betaler de enkelte ejere direkte til forsyningsvirksomhederne. 

Det tilstreebes at ejerlejlighedsforeningen forestar renovation, og at der i den forbindelse etableres en 

feelles ordning, som ejerlejlighedsejerne er forpligtet tif at deftage i. 

Ejerlejlighedsforeningen tegner om muligt pa medfemmernes vegne en fa:!lles ejendomsforsikring, 

herunder brand- og stormskadeforsikring vedrerende alle· ejerlejlighederne. Ejerlejlighedsforeningen 

tegner endvidere om mufigt pa medlemmernes vegne en f~lles indboforsikring vedrerende indboet i 

Ferielejfighederne, med deekninq for et nzerrnere fastsat maksimum beleb, 

---000000000--- 
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Advolvat aktrc sc lsk abet Kirk La rse nTo_scan i us 

Akt: skab nr. 
(Udfyldes al tinglysnlngskontoret) 

Hvad anqâr terrasser, herunder tagterrasser, altaner mv., er der truffet bestemmelse om, at disse ter 
rasser mv. tllharer den ferielejlighed/erhvervslejlighed, som disse er placeret i tilknytning til, og at den 

enkelte ejer af ferielejligheden/erhvervslejligheden har en eksklusiv brugsret til de pâqeeldende terras 

ser mv. Dette er ikke ga:ldende for tagterrassen som er en del af golfklubbens driftsareal - og tilga:n 

gelig for alle ! 

Dette modsvares af, at den pâqeeldende ejer selv har al indvendig vedligehold af terrassen mv., og at 

ejerforeningen alene har vedligehold, fornyelse mv. for sä vidt anqâr de bygningsdele, som er fzelles 
for ejendommen, herunder tagkonstruktion o.lign. Sâfrernt en ejer ikke vedligeholder terrasser mv., 

henvises der i evriçt til § 8 nedenfor. 

VEDLIGEHOLD OG DRIFT AF FA:LLES ADGANGSVEJE OG - AREALER 

§ 7 

Ejerlejlighedsforeningen bestâr af ferielejlighederne der er placeret i Delomräde I i bebyggelsen Lübker 
Lodge, jfr. ovenfor. 

Omrädet som er omfattet af lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune, bestâr ud over Delomräde I af en 
reekke yderligere delomräder. 

lndenfor det enkelte delornrâde, har den enkelte ejer / ejerlejlighedsforening forpligtelsen til vedlige 
hold m.v., jfr. foran. 

Med henblik pa at sikre hensigtsma:ssig pasning og vedligehold og samtidig opretholde en ensartet 

he] standard for ornrâdet, erdet aftalt, at de enkelte delornrâder er forpligtede til til stadighed at lade 

alt arbejdet med pasning, renholdelse, anla:g og vedligehold af udenomsarealer udfare af en entrepre 
ner / vtceveert, som er antaget i fa:llesskab af om raderne. 

Beslutning om arbejdets omfang, betaling, udfarelse m.v. trzeffes indenfor det enkelte omrâde, hvor 

imod antagelse af entreprener, viceveert eller lignende foretages i fa:llesskab af de 3 om rader. 

Det forudsa:ttes, at der indqâs en aftale med Lübker Golf Resort A/5 om drift og vedligehold af uden 
dersarealer mv. 

I relation til ovenna:vnte forpligtelse til at antage samme entreprener, vicevzert m.v. til at udfare vedli 

gehold m.v. af udenomsarealer, er bestyrelsen for de enkelte ejerlejlighedsforeninger pâtaleberettìqe 
de. 

Udskiftning (med respekt af en eventuel uopsigelighedsperiode) af den entreprener, vìceveert m.v., der 
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antages, krzever at der er enighed herom. 

Ejerlejlighedsforeningen for evrlqe omräder har tilsvarende bestemmelser i disses vedtœqter. 

---000000000--- 

De enkelte ejerlejlighedsforeninger som etableres i lokalplanens ornrâde samt ejere af andre anleeq, 

bygninger m.v., har en fœlles forpligtelse til at vedligeholde, renholde, betale for belysning og andre 

fœllesudgifter m.v. for de ornrâder som er fëelles for de pagœldende ejerlejlighedsforeninger og 0vrige 

bygnings- og anlœgsejere m.v. Denne forpligtelse gëelder sâledes faslles adgangsveje, P-pladser og 

lignende. I mange! af anden aftale betales sâdanne udgifter efter areal m2 for hver ferielejlighed/anden 

ejendom sat i forhold til det samlede areal for de ferielejligheder, andre ejendomme som de fzelles 

anlzeq vedrnrer. 

Sammen med evriqe ejerlejlighedsforeninger/ejendomsejere i Lübker Golf Resort, er ejerlejlighedsfor 

eningen og dennes medlemmer forpligtet tif at betale bidrag tif pleje af naturarealer i Lübker Golf Re 

sort, p.t, kr. 70.000,00 om âret. Dette beleb fardeles ligeledes efter areal. 

Lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune forudseetter at ejerlejlighedsforeningen kan tilpligtes at over 

tage fœlles vejanleeç m.v. sammen med andre ejere / ejerlejlighedsforeninger i omrâdet, ligesom lo 

kalplanen forudszetter at eventuelle friarealer kan tllskedes ejerlejlighedsforeningen. 

A:NDRING AF BEBYGGELSE, UDEAREALER M.V. 

§ 8 

Med henblik pâ at sikre en ensartet ydre frerntrzeden af det samlede ornrâde omfattet af lokalplanen 

g¡elder for Delomräde I folgende: 

Fëellesarealer, som disse oprindeligt er anlagt, kan ikke zendres, medmindre samtvkke meddeles hertil, 

jfr, nedenfor. 

Tinglyst plejeplan for ornrádet skai altid respekteres. 

Den enkelte ejer er uberettiget til udvendigt at eendre de farver og det materialevalg som er anvendt 

ved opferelsen af den enkelte ferielejlighed og alle ferielejlighederne indenfor delomrädet, skai til en 

hver tid udvendigt have et ensartet udtryk. Der ma ikke opseettes parabol, antenner o.lign. 

Enhver ejer er forpligtet tif at sikre at ferielejligheden til stadighed fremstär velvedligeholdt save! ind 

som udvendigt samt undlader at disponere i strid med nzarveerende vedt.egter. 

Ejerlejlighedsforeningens bestyrelse kan i tllfeelde af at en ejer undlader at overholde bestemmelserne i 
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Akt. skab nr. 
(Udfyldes al tinglysningskontoret) 

neerveerende vedteeçter, herunder sâfrernt vedligeholdelsesforpligtelsen ikke opfyldes, trzeffe beslut 

ning om at den pâqzeldende skai indrette slg i overensstemmelse med vedtc:egterne, herunder gennem 

fore en eventuel vedligeholdelse. 

Sâfrernt ejeren desuagtet ikke indordner sig i henhold til en sâdan beslutning, kan bestyrelsen treeffe 

beslutning om at vedligeholdelse m.v. gennemfores af ejerlejlighedsforeningen for den enkelte ejers 

regning, og i evrtçt sâledes at udgiften hertil vil vzere sikret af pantet i ejerens ferielejlighed. 

Enhver eendrlnq af ovenneevnte skai deis godkendes af ejerlejlighedsforeningens bestyrelse, og deis 

godkendes af Syddjurs Kommune, som er pâtaleberettlqet i medfer af neerveerende bestemmelse. 

OPLEVELSESCENTER 
§ 9 

lndenfor lokalplanomrâdet etableres et oplevelsescenter indeholdende vandland, wellness m.v. 

Det forudseettes i lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune, at aktiviteterne i oplevelsescentret stilles tll 
râdlqhed for ejerlejlighedsforeningens medlemmer eller brugerne af disses lejligheder. 

Ejerlejlighedsforeningen betaler et fast arligt vederlag for brugen af faciliteterne i oplevelsescentret. 

Der udarbejdes og tinglyses en aftale om brugen af disse faciliteter, og betaling herfor. 

Ejerlejlighedsforeningen opkreever hos sine medlemmer en andel af det samlede bidrag som en del af 

foreningens kontingent, og bidraget er omfattet af det i den enkelte ejers ejerlejlighed tinglyste pant 
jfr, § 21. 

Erhvervsejerlejligheden deltager ikke i betaling af brugsretsvederlag. 

Ejerlejlighedsforeningen kan pa et hvilket som heist tidspunkt indga aftale med ejeren af oplevelses 

centret om at denne opkrzever bidragene direkte hos de enkelte ejere af ejerlejlighederne. Bidragene vil 

dog til stadighed veere at betragte som en fzellesudqlft for det tilfzelde, at bidragene ikke matte lndqâ 
direkte fra den enkelte ejer. 

GENERALFORSAMLING 

s io 

Generalforsamlingen er ejerlejlighedsforeningens everste myndighed. 

De af bestyrelsen trufne afqerelser kan af et ethvert medlem, hvem afqerelsen vedrarer, indbringes for 
generalforsamlingen. 
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Hver ferielejlighed har en stemme, uanset sterrelse. 

Beslutninger pa generalforsamlingen treeffes som udgangspunkt ved stemmeflerhed efter fordelingstal. 

Ejeren af erhvervslejligheden kan ikke deltage i afstemninger, som alene vedrerer ferielejlighederne og 

omvendt. Der kan ikke trzeffes beslutninger vedrerende ferielejlighederne henholdsvis erhvervslejlig 
heden, sâfrernt beslutningen vil medfere veesenttìqe gener for henholdsvis ferielejlighederne og er 

hvervslejllgheden. 

Det g<Elder dog ikke, sâfrernt beslutningen vedrerer almindelig vedligehold af ejendommen og uden 

omsarealer. 

Ejes en ferielejlighed af fiere i forening, kan alene én af ejerne stemme pa generalforsamlingen. 

Til beslutning om vzesentl i ge forandringer af fzelles bestanddele og tìlbeher, e lier om salg af veesentlìqe 
dele af disse eller om <Endringer i denne vedtzeqt krœves, at 2/3 af de stemmeberettigede save! efter 

anta! som de tllstedevserende stemmer herfor. 

Sâfrernt forslaget uden at veere vedtaget efter denne regel har opnâet tilslutning fra mindst 2/3 af de 

ttlstedeveerende stemmeberettigede afholdes ny generalforsamling inden 3 uger og pá denne kan for 

slag, uanset antallet af frernmedte, vedtages med 2/3 af de afgivne stem mer efter anta!. 

Hvert ar afholdes inden udgangen af aprii mäned ordlneer generalforsamling. Generalforsamlingen 

afholdes pa en adresse i Syddjurs Kommune. Dagsordenen skai omfatte folgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Afl~ggelse af ärsberetning for det senest forlebne âr og foreleeqqelse til godkendelse af ârs- 

regnskab med páteqninq af revisor samt forelœqqelse af budget tif godkendelse. 

3. Valg af medlemmer tif bestyrelsen. 

4. Valg af suppleanter. 

5. Valg af revisor og suppleant for denne. 

6. Eventuelt. 

Ekstraordin~r generalforsamling afholdes, nâr bestyrelsen finder anledning dertil, nâr det tif behand 

ling af et angivet emne beqeeres af mindst l /4 af ejerlejlighedsforeningens medlemmer efter forde 

lingstal eller nár en tidligere generalforsamling har besluttet dette. 

Efter afholdelse af generalforsamling udsendes referat til samtlige medlemmer. 

---000000000--- 
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Akt. skab nr. 
(Udlyldes ar tinglysnlngsl<ontoret) 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel. 

Forslag, der agtes stillet pa generalforsamlingen skai veere bestyrelsen i hzende inden udgangen af 

januar maned, og det vcesentlige indhold heraf skai derefter indeholdes i bestyrelsens generalforsam 
lingsindkaldelse. 

Ekstraordincer generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 

lndkaldelsen skai angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 

---000000000--- 

Stemmeretten kan udeves af et medlems .egtef.elle eller af en myndig person, som medlemmet skrift 
ligt har afgivet fuldmagt til. 

---000000000--- 

Generalforsamlingen vcelger selv sin dirigent. 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen 
underskrives af dirigenten og forrnanden for bestyrelsen. 

BESTYRELSEN 

§ 11 

Bestyrelsen bestâr af 5 medlemmer og vcelges af generalforsamlingen. Erhvervslejligheden har krav pa 
minimum l medlem i bestyrelsen. 

Der kan ikke trzeffes beslutninger i bestyrelsen der alene vedrarer erhvervslejligheden, medmindre 
erhvervslejlighedens repreesentant i bestyrelsen er enig heri. 

Bestyrelsen veelqer formand, nzestforrnand, kasserer og sekreteer. 

Hvert âr afgär 2 medi em mer af bestyrelsen. Disse kan genvcelges. 

Afgangsordenen bestemmes forste gang for samtlige valgte medlemmer ved lodtreekninq, og ellers ved 
den rzekkefelqe, i hvilken de er valgt. 

Generalforsamlingen veelqer desuden 2 bestyrelsessuppleanter. 

Afgär et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtreeder den valgte suppleant i bestyrelsen for resten af 

det afgäende medlems valgperiode. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordìnœr generalfor- 
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samling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

---000000000--- 

Bestyrelsen har ledelsen af ejerlejlighedsforeningens anliggender. 

Bestyrelsesrnede indkaldes af formanden eller - i hans forfald - af nœstformanden, sa ofte anledning 
findes at foreligge, samt nâr to medlemmer af bestyrelsen beqœrer det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nár mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er tilstede. 

Beslutning trzeffes af de rnadende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Star stemmerne 
lige far formanden eller - i hans forfald - neestformandens stemme udslaget. 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen 
underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i rnedet. 

Det pâhvller bestyrelsen at serqe for god og forsvarlig varetagelse af ejerlejlighedsforeningens f~lles 

anliggender, herunder betaling af feellesudqlfter, tegning af seedvanüçe forsikringer (herunder brand 

og stormskadeforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang sâdanne foranstalt 

ninger efter ejendommens karakter ma anses for pâkreevede. Bestyrelsen forer forsvarligt regnskab 

over de pa fzellesskabets vegne afholdte udgifter og oppebârne lndtœqter, herunder de af ejerne af 
krœvede bidrag til feellesudçttter. 

TEGNINGSRET 
§ 12 

Ejerlejlighedsforeningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlem 

mer. 

FOREL0BIG BESTYRELSE 
§ 13 

lndtil der er foretaget valg af en bestyrelse til ejerlejlighedsforeningen, bestâr bestyrelsen af alene en 

person, nemlig Poul Anker Lübker - eller reprzesentant udpeget af ham .. Nâr Lübker Lodge og de heri 

beliggende lejligheder er opfert og etableret, afholdes der generalforsamling med henblik pa valg af 

ny bestyrelse. lndtil alle lejligheder er solgt, er bestyrelsen uberettiget til at trzeffe beslutninger, som 

kan hindre salget af de resterende lejligheder. lndtil alle planlagte lejligheder er solgt, har Poul Anker 
Lübker - eller repreesentant udpeget af ham krav pa at beseette minimum l bestyrelsespost. 

lndtll en ny bestyrelse er valqt tegnes ejerlejllghedsforeningen alene af Poul Anker Lübker- eller reprœ- 
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sentant udpeget af ham. 

ADMINISTRATION/ ORDENSREGLEMENT 

§ 14 

Bestyrelsen kan antage en administrator og lennet medhjeelp til at varetage den samlede ejerforenings 

drift i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser. 

Foreningens kontante midler skai veere anbragt i pengeinstitut, dog skai det veere administrator tilladt 

at have en kassebeholdning af en sâdan sterrelse, som er nadvendiq for den daglige drift. 

Lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune forudseetter at ejerlejlighedsforeningen udarbejder ordens 

reglement med henbllk pâ at gennemf0re bl.a. de foranstaltninger som er anfart i nzerveerende ved 

tcegt. 

Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde et sâdant ordensreglement som er bindende for alle ejere af 

ejerlejligheder i forening. 

Ordensreglementet skai godkendes pâ ejerlejlighedsforeningens generalforsamling. 

REVISION 

§ 1 5 

Ejerlejlighedsforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vcelges 

af generalforsamlingen. Nâr det beqeeres af mindst 1 /4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, 

skai revisor vasre statsautoriseret. 

Revisor afgär hvert âr. Genvalg kan finde sted. 

I forbindelse med sin revision skai revisor undersaqe, om forretningsgangen er betryggende. 

Revisor skai have adgang tif at efterse alle reqnskabsbaqer og beholdninger og kan fordre enhver op 

lysning, som han finder, har betydning for udfarelsen af sit hverv. 

Der fores en revlslonsprotokol og i forbindelse med sin beretning om revision af ärsregnskabet skai 

revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. 

Hver gang indf0rsel i revisionsprotokollen er sket, skai denne fremlœgges pâ forstkommende bestyrel 

sesmade og de tilstedevzerende medlemmer af bestyrelsen skai med deres underskrift bekreefte, at de 

har gjort sig bekendt med indf0relsen. 
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ÂRSRECNSKAB 

§ 16 

Foreningens regnskabsär leber fra den l. l. til 31.12. Ferste regnskabsär leber fra stiftelsen til den 
31.12.2008. 

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og undertegnes af revisor. 

VA:RNETING 

§ 17 

Foreningens vzernetinq er Retten i Ârhus. 

SI KKERHEDSSTI LLELSE 
§ 18 

Til sikkerhed for skadesles betaling af alle bidrag som den enkelte ferielejlighedsejer skai betale til 

ejerlejlighedsforeningen i rnedfer af neerveerende vedteeçter, herunder de i §§ 5, 6 og 9 neevnte bidrag 
og eventuelle andre opstäede krav fra ejerlejlighedsforeningen mod hvert enkelt medlem af ejerlejlig 

hedsforeningen med tillëeg af renter og omkostninger, tinglyses neerveerende vedtzeqt pantstiftende for 
hver enkelt ejerlejlighed med folgende beleb: 

Ejerlejlighed nr. 1 (erhvervslejligheden) med kr. 200.000,00 

Ejerlejlighed nr. 1001, 1003, l 005, I 007, 1009, 1011, 101 3, 1015, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 

2011, 2013, 2015, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 og 3006 (ferielejlighederne) hver med kr. 

30.000,00. 

Den herved stiftede panteret respekterer med oprykkende prioritet de ved vedtzeqtens tinglysning alle 

rede tinglyste panterettigheder og servitutter. 

Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapital 51 og evriqe meddelelser, der efter laven skai sendes 

til pantekreditor, tilsendes ejerlejlighedsforeningen v/bestyrelsens formand. 

For panteretten gëelder i evríqt de i Justitsministeriet pantebrevsformular A trykte bestemmelser ogsä 

for sä vidt anqâr rente og omkostninger. 
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(Udíyldes ar linglysningskonloret) 

TINGLYSNING 
§ 19 

Naervaerende vedtaegter for ejerlejlighedsforeningen begaeres tinglyst servitutstiftende og pantstiftende 

pa ejendommen matr.nr. xx Mogenstrup by, Nimtofte, ejerlejlighederne xx - xx og med respekt af de 

nu pâhvilende byrder, servitutter og haeftelser, hvorom henvises til tingbogen. 

PÂTALEBERETIIGEDE 
§ 20 

Pâtaleberettiqede efter naervaerende vedtaegt er, hvor ikke andet udtrykkeligt er anfert, ejerlejlighed~ 

foreningen ved dennes bestyrelse samt ejerlejlighedsforeningens enkelte medlemmer. / 

Herudover er Syddjurs Kommune pâtaleberetttqet. 

§ 21 

GODKENDELSE 

Naervaerende vedtaegter skai godkendes af Syddjurs Kommune. 
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Nimtofte, den 'l,":f- / ç-- 2008 

Som ejer af ovennzevnte ejerlejligheder: 

Rekbül ApS: 

Poul Anker Lübker 

Til vitterlighed om underskrifternes ëEgthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: 

NAVN: 

STILLING: 

BOPA:L: 
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Allonge tit servitut vedrerende Vedtœgter for Ejerlejlighedsrforeningen Lübker Lodge 
aj 29. ma} 2008 

I medfer af § 42 i planlœgningsloven meddeler kommunalbestyrelsen 
herved samtykke til stiftelse af foranstâende servitut. 

Tilvejebringelse af en lokal plan er ikke pâkrœvet 

Ebeltoft den 1 O. juli 2008 

I 
Poul Meller 
Direkter 
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Ejerlav: Ramten M0lle, Nimtofte 

Matr.nr. 1 h 

Ejerlejlighed nr. 1 m. fl. 

Gade og hus nr.: Trent Jones Alle 3 m.fl. 

8581 Nimtofte 

(Udfyldes at ¡;nglysnlngskonloret) 

Anmelder: 
Advokataktieselskabet 

Kirk Larsen & Ascanius 

Torvet 21, l 

6700 Esbjerg 

Tlf.nr. 70 22 66 60 

J,nr. 5656-1 88 KB/bj 

Pätegning til vedteeçter vedrerende Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge af 27. maj 2008 

I henhold til foranstäende vedtcegter, beqeeres disse i henhold til § 19 tinglyst pá ejendommen 

matr. nr. 1 h Ramten M0lle, Nimtofte, ejerlejlighederne 1, 1001, 1003, 1005, 1007,. 1())9, 1011, 1013, 
1015~ 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 3001, 3002, 3003, ~' ~5,_3006 ired 
respekt af de nu pähvilende byrder, servitutter og h:eftelser, hvoran henv1ses t1l t1ngl:x)gen. 

Nimtofte, den í)_ ~ / ?__.,, 2009 

Som ejer af ovenneevnte ejerlejligheder: 
Rekbül ApS: 

Poul Anker lübker 

Til vitterlighed om underskriftens cegthed, dateringens rigtighed samt underskriverens mvndìq 
hed: 

underskrift Willy Pedersen 

Navn: 

Stilling: 

Bopeel: 

\N \ \......L- ';¡ ? ~~ rt n. _;l~ 
C/J 'K ~ N '-I \h/\ ¿,...._, ~ 
t'oRkVG~ &~\J~v 'z.J. 

) 
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underskrift 
1Leneîhai?a'ug 

Navn: Le.oe- /.ha//a~ 
Stilling: ,:2)/r. 0&:t. 
Bopeel: ~?0/7?-o/ y 
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*** * *** 
* * * 
* * *** 
* * * Retten i Grená 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Akt.nr.: 

Pâtegning pâ byrde 
Vedr0rende matr.nr. 1 H Ejerlej. 
Ejendomsejer: Rekbül ApS 
Lyst f0rste gang den: 16.03.2009 
Senest ~ndret den : 16.03.2009 

1001, Ramten M0lle, Nimtofte 

under nr. 
under nr. 

5051 
5051 

Lyst pâ de i dokumentet n~vnte ejerlejlighedsnumre. 

Anm: 
Vedt~gter for Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge, lyst samtidig 
hermed 
Byrde lyst pantstiftende, Dkk 30.000, lyst samtidig hermed 

Retten i Grenâ den 19.03.2009 

e 
Conny Pallesen 
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Kirk Larse~scanius " Acvonatakucsetskauer 

. . ., 
¡;..;_ (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

Ejerlav: Ramten Malle, Nimtofte Anmelder: 
CVR nr. 1 5 88 87 84 
Advokataktleselskabet 
Kirk Larsen & Ascanius 
Torvet 21, 1 
6700 Esbjerg 
Tlf.nr. 70 22 66 60 

Matr.nr. 1 h 

Ejerlejlighed nr. l ·m. fl. 

Gade og hus nr.: Trent Jones Alle 3 m.fl. 
8581 Nimtofte 

Jnr. 5656-188 KB/bj 

EKSTRAKTUDSKRIFT 

VEDTA:GTER 

for 

Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÁL 

§ 2 

Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge". 

Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. 

Foreningens forrnál er at varetage medlemmernes fœlles anliggender, herunder at varetage de 
anliggender, der er knyttet til at veere ejer af en ejerlejlighed med andel i feellesarealer og freiles 
indretninger og enten i eget regi eller via tredjemand at administrere, renholde og vedligeholde 
alle fë:ellesindretninger og -arealer samt vedligeholde bygningerne udvendigt. 

Foreningen skai, bortset fra en rìmelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i 
akonornisk henseende alene hos medlemmerne opkreeve de fornadne bidrag, der krzeves til at 
bestride ejendommens fœllesudglfter. 

Der kan dog etableres en opsparing til brug for fremtidig vedligehold. 

m w u. 
"' ~ 
ëf. ~ 
e 
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FORENINGENS MEDLEMMER 
§ 3 

lfolge det planlagte projekt etableres Lübker Lodge bestâende af folgende: 

Klubhus m.v.(erhvervsfaciliteter) samt 22 individuelle ferielejligheder: 

6 - type57 

16 - type 70. 

Tagterrassen oven pa Lübker Lodge indgar i erhvervslejligheden. 

Det forudseettes at Lübker Lodge - erhvervsdelen udstykkes i én ejerlejlighed. 

Fordelingstallet for de enkelte lejligheder fastseettes forholdsmzesslqt ud fra rn? for den enkelte 
lejlighed, ekskl. fzellesarealer og adgangsarealer. 

Fordelingstallet for en ferielejlighed pa 57 m2 udqer sâledes 57 m2 set i forhold til det samlede 
fordelte areal for bygningen. 

Tagterrasser tllherende erhvervslejligheden samt tagterrasser, altaner og terrasser i 0vrigt indqâr 
ikke ved fastszettelsen af fordelingstal, men der er i evriqt tillagt den enkelte "ejer" en eksklusiv 
brugsret hertil, [fr. nœrrnere nedenfor. Eksklusiv brugsret qzelder ikke for tagterrassen - som er en 
del af golfklubbens driftsareal - og tilgëengelig for alle ! 

Ovennzevnte arealer er ansláede men fastseettes endeligt af landínspekteren i forbindelse med 
opdeling af ejendommen i lejligheder. 

Erhvervslejligheden kan efter ejers neerrnere bestemmelse herom opdeles en eller fiere 
ejerlejligheder, men uden at ovenneevnte fordelingstal ëendres som folge heraf. 

Lejlighederne udstykkes og opdeles i henhold til den samlede udstykningsplan/opdelingsplan for 
det ornrâde hvor Lübker Golf Resort etableres, og hvor ejendommen Lübker Lodge er beliggende. 

I tilfzelde af yderligere opdeling / en eendret opdeling, attesterer og fordeler landinspektar 
fordelingstallene og tinglyser allonge til neerveerende vedteeqter. 

Samtlige ejere af ejerlejligheder er i evrlqt forpllgtede til at vœre medlemmer af 
ejerlejlighedsforenin- 
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Akt: skab nr. 
(Udfyldes al tinglysningskontorel) 

gen og haret medlemskab for hver ejerlejlighed. 

Medlemskab og ejendomsret tit ejerlejligheden skai stedse vzere sammenherende. 

Sâfrernt en ejerlejlighed ejes af fiere personer, udever disse i forening de en eneejer hhv. 
tit kommende og pâhvilende rettigheder og forpligtelser. 

Den tidligere ejers medlemskab og forpligtelser opharer ferst endeligt, nâr den nye ejer er 
indtrâdt i foreningen, og eventuelle restancer er betalt. Sc:elger udtreeder af 
ejerlejlighedsforeningen uden krav pa refusion fra foreningen af kontingent eller udbetaling af 
andel i foreningens formue. 

Bade den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde et eventuelt ejerskifte tif foreningen 
ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling, 
bopeel og ejerlejlighedens ejerlejlighedsnummer og adresse. 

H~FTELSER OVERFOR TREDJEMAND 
§4 

Foreningens medlemmer heefter ikke overfor tredjemand for foreningens gc:eld. 

Medlemmerne heefter dog pro rata over for ejeren af oplevelsescentret Lübker Square for 
forpligtelser i henhold til den indqâede brugsretsaftale, jfr. aftale índqâet herom med ejeren af 
oplevelsescentret. 

Hzeftelsen kan dog alene maksimalt g0res ga:ldende i forhold til hvert enkelt medlem med det 
beleb som ejerforeningen er forpligtet til at betale pr. med lem i henhold til aftale om brugsret, jfr. 
i 0vrigt nedenfor § 9. 

V~RNETING 
§ 17 

Foreningens va:rneting er Retten i Ârhus. 

SIKKERHEDSSTILLELSE 
§ 18 

Til sikkerhed for skadesles betaling af alle bidrag som den enkelte ferielejlighedsejer skai betale tit 
ejerlejlighedsforeningen i medfer af nzervzerende vedta:gter, herunder de i §§ 5, 6 og 9 na:vnte 
bidrag og eventuelle andre opstâede krav fra ejerlejlighedsforeningen mod hvert enkelt medlem af 
ejerlejlighedsforeningen med till;eg af renter og omkostninger, tinglyses nœrveerende vedtaiçt 
pantstiftende for hver enkelt ejerlejlighed med folgende beleb: 

Ejerlejlighed nr. l (erhvervslejligheden) med kr. 200.000,00 
Ejerlejlighed nr. 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 2001, 2003, 2005,2007, 
2009, 2011, 2013, 2015, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 (ferielejlighederne) hver med kr. 
30.000,00. 
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Den herved stiftede panteret respekterer med oprykkende prioritet de ved vedt.:egtens tinglysning 
allerede tinglyste panterettigheder og servitutter. 

Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapital 51 og evriqe meddelelser, der efter laven skai 
sendes til pantekreditor, tilsendes ejerlejlighedsforeningen v/bestyrelsens formand. 

For panteretten g.:elder i evríqt de i Justitsministeriet pantebrevsformular A trykte bestemmelser 
ogsä for sä vidt anqâr rente og omkostninger. 

TINGL YSNING 
§ 19 

Nœrveerende vedtzeçter for ejerlejlighedsforeningen beqeeres tinglyst servitutstiftende og 
pantstiftende pâ ejendommen matr.nr. xx Mogenstrup by, Nimtofte, ejerlejlighederne xx - xx og 
med respekt af de nu pâhvilende byrder, servitutter og heeftelser, hvorom henvises til tingbogen. 

PÀTALEBERETTIGEDE 
§ 20 

Pätaleberettigede efter nzervœrende vedtzeqt er, hvor ikke andet udtrykkeligt er anfert, 
ejerlejlighedsforeningen ved dennes bestyrelse. 

Nimtofte, den 27 / 5 2008 
Som ejer af ovennzevnte ejerlejligheder: 
Rekbül ApS: 

Poul Anker Lübker 

Til vitterlighed om underskrifternes a!gthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: 

NAVN: Willy Pedersen NAVN. Lene Thallaug 
STILLING: ekonomidlrekter STILLING: dir. ass. 
BOPA:L: Grzevltnqeve] 23 BOPA:L: Platanvej 4 

8660 Skanderborg 8680 Ry 
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Akt. skab nr. 
(Udfyldes af tònglysningskontoret) 

Ejerlav: Ramten Melle, Nimtofte Anmelder: 

Advokataktieselskabet 

Kirk Larsen & Ascanius 

Torvet 21, l 

6700 Esbjerg 

Tlf.nr. 70 22 66 60 

Matr.nr. 1 h 

Ejerlejlighed nr. l m. fl. 

Gade og hus nr.: Trent Jones Alle 3 m.fJ. 

8581 Nimtofte 
j.nr. 5656-188 KB/bj 

Pätegnlng til vedteeqter vedrarende Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge af 27. maj 2008 

I henhold til foranstâende vedteeqter, beg¡,eres disse i henhold til § 19 tinglyst pa ejendommen 

matr. nr. l h Ram ten Malle, Nimtofte, ejerlejlighederne 1, 1001, -1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013 
1015, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, sœi, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 rœd 
respekt af de nu pâhvìlerde byrder, servìtutter o;¡ rœftelser, hvoran henvises til tingoogen. 

Nimtofte, den í)_ \..f I 1.,. 2009 

Som ejer af ovennzevnte ejerlejligheder: 
Rekbül ApS: 

Poul Anker Lübker 

Til vitterlighed om underskriftens .,egthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndig 
hed: 

underskrift Leneîha}fug underskrift Willy Pedersen 

Navn: 

Stilling: 
Bopeel: 

'\f-,) I\ \...._L.,. 'v Ç> ~~ ~ {)_ ~1"7~ 

lt) 'K.~ N '1 'l--v'i L,~ f'Ll< 
(oRkVD.'t,;)&r:;_\J~t> 'z.J. 

) 

i ~LO S.Kf.uùD RP.. ß. CR 6 

Navn: Leae /,//a//a~ 
Stilling: --2),....;-,-- Os:r. 
Bopzel: r'/7070/lve¡ . y 
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* * * Retten i Grenä 
.'!l * *** *** Tinglysningsafdelingen 
~ --, 

Side: 21 

Akt.nr.: 
66 AD-I 543 

Pätegning pä byrde 
Vedr0rende matr.nr. 1 H Ejerlej. 
Ejendomsejer: Rekbül ApS 
Lyst f0rste gang den: 16.03.2009 
Senest ~ndret den : 16.03.2009 

1, Ramten M0lle, Nimtofte 

under nr. 
under nr. 

4999 
4999 

Lyst pä de i dokumentet n~vnte ejerlejlighedsnumre. 

Anm: 
Aftale om brugsret, lyst samtidig hermed pä ejl.nr. 1001, 1003, 1005, 
1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 
2015 og 3001-3006. 

Retten i Grenä den 19.03.2009 

e 
Conny Pallesen 
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(Udfyldes ar tinglysningskontoret) 

Ejerlav: Ramten M0lle, Nimtofte Anmelder: 
CVR nr. 1 5 88 87 84 
Advokataktieselskabet 
Kirk Larsen & Ascanius 
Torvet 21, l 
6700 Esbjerg 
Tlf.nr. 70 22 66 60 

Matr.nr. 1 h 
Ejerlejlighed nr. l 001 m.fl. 

Gade og hus nr.: Trent Jones Alle 3 i st. m.fl. 
8581 Nimtofte 

I.nr. 5656-1 88 KB/bj 

Tinglysningsafgift kr. l .400,00 

AFTALE OM BRUGSRET 

TIL 

OPLEVELSESCENTRET LÜBKER SQUARE 

Meilern Rekbül ApS eller ordre 
(ejer) 

og Ejerlejlighedsforeningen "Lübker Lodge" 
(bruger) 

er indgâet nzerveerende aftale om brugers ret til fremtidig brug af vandland m.v. i det oplevelses 
center, Lübker Square, som opferes af ejer, og som er et led i etableringen af Lübker Golf Resort. 

Lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune fastslâr, at der skai indqâs en aftale mellem ejeren af 
oplevelsescentret og den enkelte ejerlejlighedsforening oprettet for. de evriqe omrâder, omkring 
de enkelte ejerlejlighedsejeres brug af oplevelsescentret. 

Neervzerende aftale fastlzeçqer de nzerrnere retningslinier herfor. 

l. BRUGSRETTEN: 

I henhold til projekt udarbejdet af Kobra Arkitekter, Heming vil oplevelsescentret indeholde en 
rzekke faciliteter. 

Brugsretten som ejerlejlighedsforeningen og dennes medlemmer samt brugere af medlemmernes 
lejligheder opnâr i rnedfer af neervœrenda aftale, vil pr. tidspunktet for underskriften af aftalen 
bestâ i en vederlagsfri ret til at benytte folgende aktiviteter: 

l O. juni 2008 
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1. Vandland. 
2. I evrlqt ubemandede ornrâder og aktiviteter i Wellness-omrade. 
3. Legeomräder 

For evrlqe aktiviteter betales seerskílt vederlag. Dette Indebzerer bl.a, 

at der betales minut-/timepris for alle personydelser (massage, instruktion mv), 
at der betales indskud for brug af alle automater o.lign. (spii, solarier, golfsimulatorer 
mv.), 
at der betales leje for bolde, svernmetílbehar, ketsjere o.lign. 

Nár brugsretsvederlaget er betalt, vil ejere og brugere vederlagsfrit kunne anvende ovenneevnte 
faciliteter. Den vederlagsfrie brug omfatter kun det antal personer, som lejligheden er indrettet til 
(officielle sengepladser + 2). Yderligere brugere / grester m.v., skai betale sredvanlig entre for at 
anvende faciliteterne i oplevelsescentret. 

For perioder, hvor den enkelte ejers lejlighed er udlejet / udlânt, er denne ejer uberettiget til ve 
derlagsfrit selv at benytte faciliteterne i oplevelsescentret, uanset til hvilket anta! personer lejlig 
heden er udlejet / udlânt. 

Faciliteterne i oplevelsescentret mii i evrlçt kun benyttes vederlagsfrit af ejere / (ejere af ferielej 
lighederne som har fâet udstedt aktivitetskort men ikke af besaqende daqsqeester, idet disse skai 
betale sœdvanlíq entre. 

For udstedelse af aktivitetskort til lejere betaler ejeren af den enkelte lejlighed et gebyr pa kr. 
25,00 pr. kort. Gebyret opkreeves kvartalsvis. 

Aktivitetskort for lejere er greldende i den periode hvor de enkelte ophold er reserveret ved udlej 
ning. 

0vrige faciliteter i oplevelsescentret, udover de som er specifikt anfert ovenfor, kan anvendes af 
ejerlejlighedsforeningens medlemmer samt brugerne af disses lejligheder mod betaling af seed 
vanlig entre, timepris, indskud rn.v .. Entre, indskud m.v. fastseettes til enhver tid af ejeren af ople 
velsescentret. 

Det preeclseres at neerveerende aftale alene giver vederlagsfri adgang til de faciliteter som er be 
skrevet ovenfor, 2. afsnit, og ikke umiddelbart til evriqe faciliteter som matte blive etableret nu 
eller senere i oplevelsescentret. 

2. BRUGSRETSVEDERLAG: 

Brugsretsvederlaget erdet beleb, som ejerlejlighedsforeningen skai betale ejer for medlemmernes 
anvendelse af faciliteterne i oplevelsescentret. 

Brugsretsvederlaget er ved indgäelsen af nëervëerende aftale aftalt til at udqere et basisbeleb pa 
kr. 1 0.000,00 for hver ferielejlighed indeholdende 2 officielle sengepladser. Brugsretsvederlaget 
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Akt: skab nr. 
(Udfyldes ar tinglysnlngskontoret) 

forhejes med kr. l .000,00 pr. lejlighed for hver yderligere officiel sengeplads lejligheden er ind 
rettet ti l. 

Sâfrernt ferielejligheden sâledes er indrettet med 5 officielle sengepladser, udçer brugsretsveder 
laget kr. l 3.000,00 pr. ar for den pagéeldende ferielejlighed. 

Ejerlejlighedsforeningens samlede betaling af brugsretsvederlag fastseettes sâledes med baggrund 
i den enkelte ferielejlighed x antal af ferielejligheder = samlet brugsretsvederlag for ejerlejlig 
hedsforeningen. 

Der betales alene vederlag for det opferte antal lejligheder. Er der sâledes alene opfert 20 feriebo 
liger med hver 3 officielle sengepladser, udqer brugsretsvederlaget 20 x kr. 11.000,00 pr. ar excl. 
moms. Optares der eks. 40 lejligheder med hver 4 officielle sengepladser, udqer brugsretsveder 
laget 40 x kr. 12.000,00, excl. moms pr. ar. 

Nâr en lejlighed er opfert og solgt til tredjemand, índqâr den pâqzeldende lejlighed pr. den forste i 
rnâneden efter overtagetsesdagen, og der betales sâledes ydertigere brugsretsvederlag for denne 
lejlighed fra dette tidspunkt at regne, dog under forudseetnínq af at lejligheden er klar til brug, 
idet tidspunktet elle rs udskydes til dette sene re tidspunkt. 

Brugsretsvederlaget betales kvartärligt forud, forste gang fra det tidspunkt hvor aftalen far virk 
ning, jfr, § 3 nedenfor, og herefter fremover. 

---000000000--- 

Brugsretsvederlaget kan ikke cendres i aftaleperioden, jfr. dog nedenfor, og er sâledes fastlagt pa 
forhând i hele aftalens Iebetid. 

Deter dog aftalt, at brugsretsvederlaget reguleres hvert ar den 01.01. med udviklingen i netto 
prisindekset, dog minimum 2,5% pr. ar. Ferste gang regulering finder sted er 01.01. âret efter det 
tidspunkt hvor neervzerende aftale far virkning, [fr. nedenfor. Pr. dette tidspunkt forhejes bruqs 
retsvederlaget med udviklingen i nettoprisindekset for oktober maned forinden sat i forhold til 
den tilsvarende maned âret for. Herefter reguleres brugsretsvederlaget hvert ar efter samme prln 
cip. 

Matte indekstallet ikke la=!ngere blive beregnet, anvendes et tilsvarende indeks, eller hvis et sâdant 
ikke findes, reguleres brugsretsvederlaget efter principper der modsvarer ovenneevnte beregning. 

Herudover kan brugsretsvederlaget reguleres i det omfang oplevelsescentret pâlcegges nye offent 
lige skatter og afgifter af enhver art. En sâdan stigning gennemfores med virkning fra tidspunktet 
for skatternes og afgifternes lkraíttreeden. 

Som basis anvendes skatter og afgifter for det är hvor neervairende anale far virkning. 

Stigning om felqe af eendrlnq i nettoprisindekset eller skatter og afgifter gennemfores automatisk 
og uden at sœrskìlt varsling herom er forneden. 
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Alle beleb som betales i medf0r af nzervœrende aftale er eksklusive moms, medmindre andet spe 
cifikt er an fort. selebene tillëegges moms, pt. 2 5%. 

Alle beleb som ikke betales rettidigt i medfar af neerveerende aftale, torrentes med l ,2 % pr. pâbe 
gyndt mâned fra forfaldsdatoen at regne, og indtil betaling finder sted. 

Brugsretsvederlaget fordeles blandt de ferielejligheder der etableres i Lübker Lodge (klubhuset) og 
fordelingen blandt ferielejlighederne sker med baggrund i det vederlag den enkelte ferielejlighed 
skai betale, jfr, ovenfor. 

Ejerlejligheder beliggende i Lübker Lodge, som ikke anvendes til ferielejlighed, bidrager ikke til 
betaling af brugsretsvederlag i medfar af neerveerende aftale (erhvervslejlighed). 

Af administrative ârsager er det mellem ejer og bruger aftalt, at ejer opkreever den enkelte ejers 
andel af brugers samlede brugsretsvederlag sâledes, at bruger undgâr at skulle admlnistrere disse 
indbetalinger. 

Ejer kan dog pa et hvilket som heist tidspunkt krzeve, at bruger selv opkreever brugsretsvederla 
gene hos de enkelt ejere og derefter betaler det samlede vederlag til ejer i overensstemmelse med 
denne aftale. 

3. IKRAITTRA:DEN: 

Nëerv.erende aftale treader i kraft fra datoen for underskriften af denne, men aftalen fâr ferst virk 
ning pr. det tidspunkt hvor ejer overfor bruger har feerdiqrneldt oplevelsescentret, som bruger har 
vederlagsfri adgang til i medfar af nzerveerende aftale, jfr. ovenfor. 

4. AFTALENS OPH0R: 

Deter aftalt, at nzerveerende aftale er uopsigelig fra begge parters side i 30 âr fra underskriften at 
regne, hvorefter den skai genforhandles. 

I uopsigelighedsperioden kan aftalen sáledes ikke bringes til ophar af nagen af parterne. 

5. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND: 

Ejer af oplevelsescentret er berettiget til at overdrage denne (helt eller delvist) til tredjemand, al 
ternativt lade tredjemand forpagte/bestyre denne. 

Ejer er derfor berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i rnedfer af denne aftale til 
en kommende ejer /forpagter /bestyrer af oplevelsescentret. 

Nâr dette har fundet sted, er ejer herefter i enhver henseende frigjort fra nzervœrende aftale. 

Ovenneevnte tredjemand indtrzeder herefter i alle rettigheder og forpligtelser i relation til bruger. 

Meddelelse om overdragelse skai ske til ejerlejlighedsforeningens formand ved anbefalet skrivelse. 

1 O. jun i 2008 4 

209 



Advokatakticsetskebct Kirk Lars e n1.J!. se an i us 
Akt: skab nr. 
(Udfyldes ar tinglysningskonlorel) 

Bruger er uberettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i medf0r af nœrvserende aftale til 
tredjemand. Rettighederne kan kun overdrages i forbindelse med salget af den enkelte lejlighed, 
hvor keber via ejerlejlighedsforeningen ìndtrœder i scelgers rettigheder. 

6. OPLEVELSESCENTRETS VEDLIGEHOLDELSE M.V.: 

Ejer forpligter sig til lebende at sikre, at oplevelsescentret til enhver tid fremstâr i vel vedligeholdt 
stand og overholder alle myndighedskrav. 

Ejer afholder alle udgifter som vedrerer vedligehold og drift af vandland, wellnessomräde m.v. 

Ejer afholder sâledes alle udgifter til livredning, opsyn, ansat personale, forbrug af vand, varme, el 
m.v. 

7. ÁBNINGSTIDER M.V.: 

Ejer er berettiget til at udarbejde et ordensreglement vedrerende anvendelse, benyttelse og ab 
ningstider for oplevelsescentret. 

Dette ordensreglement ma ikke stride mod neerveerende brugsretsaftale, men skai i evríçt respek 
teres af bruger. 

Af hensyn til sikkerheden i vandlandet, er ejer berettiget til at stette qreenser for det antal personer 
som rnâ benytte vandlandet samtidig. 

Ejer forpligter sig til at holde vandlandet âbent i minimum 8 timer pr. dag, gceldende for hverdage, 
sen- og helligdage. 

I perioden l. november - l. marts er ejer dog kun forpligtet ti! at holde vandlandet âbent i mini 
mum 25 timer pr. uge, idet der dog skai vzere ábent minimum 8 timer pr. dag i juleferie og vinter 
ferie. 

Ejer er berettlget til at lukke oplevelsescentret i indtil 4 uger pr. ar for at gennemfore reparationer 
og vedligeholdelsesarbejder. Denne lukning vil primeert ske i lavseesonen, hvor benyttelsen af op 
levelsescentret er mindst. 

8. A:NDRINGER: 

Ejer kan dog foretage mindre vcesentlige cendringer i forbindelse med opferelse samt foretage 
efterfolgende c:endringer bade hvad anqâr oplevelsescentrets sterrelse, udseende og indretning. 

Sâdanne mindre vcesentlige c:endringer rnedfarer ingen c:endring i neerveerende aftale og sâledes 
ingen cendring i relation til det brugsvederlag, som skai betales i medf0r af nserveerende aftale. 

9. EKSKLUSIVITET: 

Ncervc:erende brugsretsaftale er ikke eksklusiv, og forhindrer sâledes ikke ejer i at indgä aftale 
med andre om brug af oplevelsescentret. 
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' ' ' _). 

Sâfremt ejer mâtte indgâ en sâdan aftale med andre, afqer ejer selv pâ hvilke vìlkâr dette kan ske. 

1 O. OMKOSTNINGER OG TVISTER: 

Alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af nœrvzerende aftale afholdes af ejer. 

Alle tvister som mâtte udspringe af neerveerende aftale afçeres ved de almindelige domstole med 
retten i Grena som vzernetinq. 

11. TINGLYSNING: 

N;:erv;:erende brugsretsaftale tinglyses servitutstiftende pá ejendommene matr. nr. 1 h Ramten 
Melle, Nimtofte, ejerlejlighederne nr. 1001, 1003, 1005, 1007, l 009, 1011, 101 3, 1015, 2001, 
2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, med respekt 
af de nu pâhvilende byrder, servitutter og heeftelser, hvorom der henvises til tingbogen. 

Pätaleberettiget er Ejerlejlighedsforeningen ved dens til enhver tid valgte bestyrelse samt den til 
enhver tid veerende ejer af oplevelsescentret. 
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Nimtofte, den 
Rekbül ApS 

2008 

Poul Anker Lübker 

Poul Anker Lübker 

g¡- 
0> 

a, w u. 
:e ~ 
ci: ,; 
e 
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Allonge ti! servitut vedrerende Afta/e om brugsret ti! oplevelsescentrel Lûbker Square 
a/29. ma) 2008 

I rnedfer af § 42 i planlregningsloven meddeler kommunalbestyrelsen 
herved samtykke til stiftelse af foranstáende servitut. 

Tilvejebringelse af en lokal plan er ikke pâkrœvet 

Ebeltoft den 1 O. juli 2008 

Poul M0Iler 
Direkter 
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K0BERVEJLEDNING - TV ANGSAUKTION OVER 
FAST EJENDOM 

1. Salgsopstilling. 
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skai indeholde oplysning om 
salgsvilkärene og andre vresentlige forhold. 

Salgsvilkärene er justitsministeriets auktionsvilkär, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles pà auktionsmadet. 

Salgsopstillingen udfrerdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses pà eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres 
om tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 

2. K.0hesummen 
Den samlede kebesum bestàr af budsummen med tillreg af sterstebelebet. Sterstebelebet er det 
beleb, der skai betales ud over budsummen, og bestär af fortrinsberettigede krav og 
sagsomkostninger. Sterstebelebet oplyses under auktionen. Belebet er ansläet i salgsopstillingen. 

Derudover skai en keber betale en auktionsafgift pà 1.500 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 

3. Budgivningen 
Alle kan byde pà en tvangsauktion. 

När man byder, skai man oplyse, hvem man byder for. 

Byder man for andre, skai man medbringe skriftlig original fuldmagt. 

Byder man for et selskab eller lignende, skai man medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier. 

Fogedretten kan kreeve, at man straks sandsynliqqer, at man kan opfylde sit bud. Bud pá auktion 
er bindende. 

Bud pà 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skai holdes ny auktion. 

4. Sikkerhed 
Hejestbydende skai stille sikkerhed for auktionsvilkärenes opfyldelse. 

Sikkerheden udqer: 

• dœkkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 
• Y.i af de deekkede hœttelser, der kan krœves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 
• sterstebelebet 
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I salgsopstillingen findes en forelebiq beregning. Det nejaqtiqe beleb afhcenger af budets sterrelse 
og kan derfor terst beregnes efter budgivningen. 

Sikkerheden kan kreeves stillet straks, nàr budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig pa, at 
man kan fa mulighed for at qà i banken, kontakte sin advokat eller lignende. 

Pa auktionsrnedet vil fogedretten normalt tillade, at hejestbydende far en frist pa op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsrnade 
("den lille sikkerhed"). Belebet udqer norma lt op til 10.000 kr. og fastseettes af fogedretten under 
auktionsrnadet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

• kontanter 
• bankgaranti (ikke tidsbegrcenset eller betinget) 
• advokatindestàelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) 
• "Den lille sikkerhed" kan stilles ved MobilePay 

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hcevekort, lànebevis, dokumentation for nedvendiqe midler 

pa bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Veer opmeerksorn pa, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, 
skai man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sikkerheden frig ives Ierst, nàr deter dokumenteret, at auktionsvilkárene er opfyldt. 

5. Ny auktion 

Ejeren og udcekkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skai stille sikkerhed for omkostningerne herved. Belebet udqer 
normalt op til 10.000 kr. 

Udcekkede rettighedshavere og ejeren kan indqá en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er 
en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. 
Konsekvensen er, at ejendommen scelges til hejestbydende pa 1. auktion, og at ny auktion ikke 
afholdes. 

6. Räderet over ejendommen 

En keber far ferst rádiqhed over ejendommen, nár fogedretten har modtaget hele 
sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkàrenes opfyldelse. 

Skai der holdes ny auktion, far kaberen terst ràdiqhed over ejendommen, nàr den ny auktion har 
vœret afholdt. 

En keber skai torrente den dcekkede gceld fra tidspunktet for f0rste auktion. 

7. Auktionsskade 
Via www.tinqlysning.dk kan keber selv oprette et auktionsskade, nàr auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Kaber skai vedhcefte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklceringer fra 
samtlige, dcekkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har 
beleb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes sterstebelebet. lngen af dokumenterne ma 
indeholde oplysninger om personnumre. 
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Kaber skai orientere fogedretten, nàr et digitalt skade er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan seqes frem. 

Hvis ejendommen skai videresœlqes, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et 
transportskede, hvorved retten til at fa udstedt auktionsskede overdrages. Transportskedet skai 
oqsà vedhzeftes sammen med de andre dokumenter. 

Kaber skai selv serqe for at fa tinglyst auktionsskadet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udeekkece heeftelser. 

Du kan lœse mere om digitale auktionsskeder her 

Kaber skai endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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Bekendtgarelse 1978-12-15 nr. 652 
om tvangsauktionsvilkär 

{fasi ejendom). 

som rendre! ved bkg 1982-03-31 nr. 121, bkg 1989-12-18 nr. 866, bkg 1990-12-21 nr. 896, bkg 2003-06-17 nr. 519, bkg 2016-02-26 
nr. 185 og bkg 2020-03-26 nr. 316 

I medfer af § 570, stk. I, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgerelse 
nr. 938 af I O. september 2019, fastsœttes: 

§ l. Tvangsauktion over fast ejendom skai afholdes pâ 
justitsministeriets tvangsauktionsvilkär, jf. bilaget til 
bekendtgerelsen. 
§ 2. Bekendtgerelsen trœder i kraft den l. januar 1979 og fâr 
virkning for tvangsauktioner, der afholdes i henhold tit anmodninger 
indgivet ti! fogedretten efter den I. januar 1979. 

BILAG 

Tvangsauktionsvilkâr (fast ejendom) 

1. Auktionen omfatter 
a. Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger 

og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet - driftsinventar 
og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlœg af 
enhver art, der herer til ejendommen, og ved 
landbrugsejendomme tillige ejendommens besœtning, 
gedning, afgrader mv. 
Ejendommen mv. sœlges, som den er ved auktionen med de 
rettigheder og forpligtelser, hvorrned den tilherer den 
nuvœrende ejer. 

b. Hvis ejendommen e Iler en del af denne er udlejet, kan keber 
efter ejendommens overtagelse krœve den teje, der ikke er 
betalt pâ auktionstidspunktet. 

Keberen kan ikke gare krav pâ forudbetalt teje, der er omfattet af 
tinglysningslovens § 3, stk. 2. 

2. Salgsopstilling 
Ejendommen og det tilbeher, der felger med, beskrives i en sœrlig 
salgsopstilling, Salgsopstillingen indeholder oplysning om 
ejendommens hœftelser og byrder og oplyser endvidere om andre 
forhold vedrerende ejendommen og auktionen, som mâ antages at 
vœre af'vœsentlig betydning for keber, herunder ejendommens og 
eventuell medfelgende leseres momsmœssige behandling. 
Salgsopstillingen udleveres pâ fogedrettens kontor. 

3. Servitutter mv. 
Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket om fang de bydende 
ud over auktionsbudet skai overtage eller opfylde servitutter, 
brugsrettigheder, aftœgts-, livrente- eller lignende forpligtelser. 

4. Auktionsbudet mv. 
Enhver kan byde pá auktionen, men fogedretten kan forlange, at 
en bydende straks sandsynliggar, at han kan opfylde sit bud. 
Er der tale om et momspligtigt salg, skai der endelige bud, som 

antages, tillœgges moms 
Minimum for overbudene fastsœttes af fogedretten. 

Ejendommen szelges ti! den hejstbydende, hvis dermes bud antages 
(se pkt. 7), medmindre det bes luttes, at en ny auktion skai afholdes. 
Enhver, der har afgivet bud pâ forste auktion, er bundet af sit bud, 

indtil auktionen er sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 
udsœttelse med henblik pä tilvejebringelse af sikkerhed, gœlder 
bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skai der afholdes ny 
auktion i henhold til retsplejelovens § 576, er samtlige bydende pâ 
forste auktion bundet indtil slutningen af den nye auktion, dog hejst 
i 6 uger efter forste auktion. Pâ den nye auktion er kun det bud 
bindende, der fâr hammerslag. 

S. Ejcndommens overtagelse 
Keberen overtager straks ejendommen. Har keberen fâet udsœttelse 
til at stille sikkerhed for opfyldelse afauktionsvilkärene, overtages 
ejendommen dog ferst, nâr sikkerheden er stillet. 
Keberen serger selv for - om nedvendigt ad retslig vej - at bl ive 

indsat i besiddelsen af det solgte. 
Fra det tidspunkt, kaberen skai overtage ejendommen, henligger 

den for hans regning og risiko i enhver henseende. 

6. Kaberens forpligtelser 

A. Opfyldelse af auktionsbudet 
Auktionsbudet anvendes, sä langt det rœkker, til dœkning af 
hœftelserne i prioritetsordenen. Hœftelsernes nejagtige sterrelse 
oplyses under auktionen. 
Auktionsbudet opfyldes sâledes: 

a. Kaberen over/ager de hœftelser, der ikke kan krœves 
udbetalt. Overtagelsen er dog betinget af, at restancer og 
eventuelle sœrlige afdrag betales inden 4 uger efter 
auktionens slutning. 

b. Keberen beta/er de hœftelser, der kan krœves udbetalt. 
Beleb, der skai betales efter pkt. b, betales inden 6 rnâneder efter 

auktionens slutning. 
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af länene tilfalder kaberen, 

ligesom han bœrer eventuelt kurstab samt tab ved, at kcntantlân 
med sœrlige indfrielsesvilkâr rnâ indfries med et starre beleb end 
lânets kontante pâlydende. 
Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder keberen, nâr 

der bliver fuld dœkning tilde pâgœldende län. 
Pantegœlden forrentes fra datoen for den forste auktion med den 

rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale om en 
indekspanteret, beregnes renten pâ grundlag af restgœlden som 
reguleret ved sidste ordinare indeksregulering. 
Overstiger auktionsbuddet, hvad der krœves til dœkning af 
panthaveme, tilfalder det overskydende beleb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. I, i lov om 
friplejeboliger, til fa Ider den del af auktionsbuddet, der overs tiger, 
hvad der krzeves til dzekning af panthaveme med tillœg af 
friplejeboligleveranderens eget kapitalindskud, Landsbyggefonden. 
Kaberen betaler et eventuell overskydende beleb til 
Landsbyggefonden. Overskydende beleb forrentes med en ârlig 
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rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tülœg pâ 7 
pct. Som referencesats anses den officielle udlânsrente, som 
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den I. januar og den I. 
juli det pâgœldende âr. 

B. Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet 
Under auktionen oplyses arten og starrelsen af de omkostninger, 
som keberen skai betale ud over auktionsbudet. Det samme gœlder 
skatter, afgifter, byrder, hœftelser og andre pligter, som kaberen 
skai betale eller overtage ud over auktionsbudet. 
Pâ auktionen oplyses et sterstebeleb for, hvad der skai betales. 

og hvilke krav og pligter, der kan overtages. 
Af krav, der typisk skai udredes eller overtages ud over 

auktionsbudet, kan sœrligt nœvnes: 
a. Auktionsrekvirentens udlœgsornkostninger og omkostninger 

ved gennemferelse af auktionen, herunder salœr til advokat 
samt honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig. 

b. Salzer og rejseornkostninger til reprœsentanter for de andre 
i ejendommen berettigede. 

Vedrerende a og b er det en betingelse, at de pâgœldende 
rettighedshavere fâr andel i auktionsbudet. Ved delvis dœkning 
nedsœttes salœrkravet forholdsrnœssigt. 
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dedsbo, hvori 

gœlden ikke er vedgâet, betales dog altid fuldt rekvirent-salœr. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Ejendomsskatterestancer. 
Brandforsikringsbidrag. 
Gade-, vej- og fortovsbidrag. 
Ophœvet. 
Ophœvet. g. 

h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nedvendige 
udgifter ved bestyrelse, drift og vedligeholdelse mv. af 
ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens 
fordring og derefter i den i evrigt bedst berettigedes fordring. 

i. Nadvendige udgifter til ejendommens besryrelse, drift og 
vedligeholdelse mv., som er afholdt af auktionsrekvirenten, 
selv om ejendommen ikke har vœret taget til brugeligt pant. 
Krav, der I henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er 
gœldende mod enhver uden tinglysning. 

Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet, udredes inden 4 
uger efter auktionens slutning til rette vedkommende. 

J. 

C. Afgifter mv. tit det offentlige i anledning af auktionen 
a. Fogedrettens udgifter. 
b. Auktionsafgift. 
e Moms afbudsummen og sterstebelabet, hvis der er tale om 

et helt eller delvist momspligtigt salg. 
De under a, b og e nœvnte udgifter mv. betales ved auktionens 

slutning. 

7. Kaberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skai keberen straks over for fogedretten stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârene. 
Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller bersnoterede 

vœrdipapirer, ved bankgaranti eller pâ anden rnâde, som godkendes 
af fogedretten. 
Sikkerhedens sterrelse skai svare til: 

a. Restancer mv., jf. pkt 6.A litra a, 
b. Y. af de hœftelser, der kan krœves udbetalt, jf. pkt 6.A titra 

b,og 
c. sterstebelebet, der skai beta les ud over auktionsbudet.j f. pkt 

6.8. 
Sikkerheden kan dog hverken vœre mindre end et ars renteudgift 

af de overtagne prioriteter ell er mindre end vœrdien af det tilbehar, 
der medfalger ejendommen, med tillœg af Y, ârs lejeindtœgt, hvis 
ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendomme dog med tillœg af 1 ârs forpagtningsafgift. 
Enhver, der opnâr dœkning ved auktionen, kan for sit 

vedkommende bâde for og efter denne give afkald pâ 
sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsœtte en mindre sikkerhedsstillelse end oven for 
nœvnt. Sikkerheden kan dog ikke vœre mindre end I ârs renteudgift 
af de overtagne prioriteter. 
Stilles den krœvede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og 
hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. 
Fogedretten kan dog i sterlet udsœtte auktionen og give 
hejstbydende en frist pâ ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vil 
vœre forbundet med afholdelse af nyt auktionsmede. 

8. Kaberens misligholdelse 
Hvis kaberen ikke opfylder auktionsvilkârene, kan enhver, der i 
anledning af auktionen kan rette krav mod keberen, krœve, at det 
solgte sertes ti! en ny og eneste auktion tmisìigholdelsesauktion} 
for kebers risiko, sâledes at keberen skai tilsvare, hvad der rnâtte 
bydes mindre pâ den ny auktion, uden at have krav pâ, hvad der 
mâtte bydes mere. 
I sterlet for at krœve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke 

har givet afkald pâ sikkerhedsstillelse, krœve, at den af keberen 
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fardeles blandt de 
berettigede i den rœkkefalge, de har krav pâ at blive fyldestgjort. 
Bringer dette ikke keberens misligholdelse ti! opher, kan der 
herefter krœves afholdt misligholdelsesauktion. 
Begœres sikkerheden ferst realiseret efter afholdelse af 

misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes til dœkning 
af del tab, der er opstâet ved, at der er budt mindre pâ 
misligholdelsesauktionen. 

9. Auktìonsskade 
Nâr keberen godtger, at auktionsvilkârene er opfyldt, kan han 
krœve, at fogeden udsteder auktionsskede til ham. Keberen skal 
tage skade pâ ejendommen inden I âr efter auktionen. 
Keberen betaler selv de ornkostninger, der mátte vœre forbundet 

med udstedelse af skedet, dettes tinglysning, overtagelse af 
hœftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke 
opnâede dœkning pâ auktionen. 

10. Auktionsvilkärenes fravigelighed 
Foranstâende vilkâr kan ikke fraviges til ugunst for keberen, 
medmindre auktionen angâr en forretnings-, industri-, landbrugs 
eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 
I, i lov om friplejeboliger, kan vilkárene endvidere ikke fraviges 
til ugunst for Landsbyggefonden. 

11. Seerlíge vilkâr: - - - 
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