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Mtr. nr., eJer/aY, sogn:

(I K.benhayn kvaner)
olIer(I IH _.,Jyd," lind,.

dele) bd. og bI.l tingbogen,
art. nr., eJerlay, sogn .

Stempel: øre Akt: Skab (f) nr. ~ tØ
(04"''' .f..--..)6a

Klwt by
HøJby sogn

kr.

,6 JULI '968
Gade og hIlS nr.:

Steapeltab, ~ 11:1'. O C>

HOWllIlØ, 4. 2 O

Anm~du: advokaterne
H. og J. Gideon
Nykøbing Sj.

udstykn1ng, bebyggelse, benyttelse, beplantning og grundejer-
forening m.v. for'matr. nr. 6a Klint by, HøJby sogn

Ved udstykning af ovennævnte ejendom har sogneråd, amtsråd og na-
turfredningsnævn godkendt,

at de fremtidige parceller til sommerhusbebyggelse udstykkes
efter landinspektør Kristiansens plan af april 1967, og

at der tinglyses nedenstående bestemmelser, dels for at op-
fylde de af det offent11ge stillede betingelser, og dels
for at sikre området som et smukt sommerhusområde.

l. Udstykning og anvendelse
De fremt141ge parceller udstykkes efter den godkendte plan, som er gen-
givet på vedhæftede deklarationsrids. Kun mindre ændringer kan foretages,
og kun med ~nd1ghedernes godkendelse.
Området er godkendt til sommerhusbebyggelse, således at godkendte huse
kun må benyttes til beboelse i sommerhalvåret 1/4 til 30/9 og uden for
dette tidsrum kun til kortvarige fer1eophold og lign.

2. Veje
anlægges i farbar stand af sælgerne, og fremtidige vedligeholdelse på-
hviler de fremt1dige parceleJere indtil den udfor liggende veJmidte.
Denne vedligeholdelse Kan overtages af grundeJerforeningen iflg. vedta-
gelse derom. Færdselsret har alle parceleJere og deres husstand, samt
for den nord-syd gående forbindelsesveJ offentligheden.
Arealer til veje er sælgerne berettiget til at overdrage til grundejer-
foreningen uden udgift for sælgerne.
Parkering
er forbudt på vejarealerne, hvorfor hver parcel skal afgive plads til
m1ndst 2 parkeringer.
Indkørsel
til parcellerne må kun foregå ad een indkørsel til hver parcel, og for
hjørneparceller mod den mindst befærdede vej.
Oversigt
skal etableres uden erstatning, hvor myndighederne anser dette for på-
krævet.
KørseJshastighed
må på udstykningsområdet ikke overstige 30 km/timen.
Pærdsel
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MtT. nr .• e/erlav, sogn:

(I K.benhavn kvarter)
ellerI' de _Jydsk< ,ands-
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: øre oUt: Skab nr.
l-ol' --)

kr.

Gade og hus nr.: Anmelder:

3. Vandforsyning
Sælgerne foranlediger at området forsynes med vand fra vandværk og par-
celeJerne er pligtige at aftage dette vand og deltage i udgifterne der-
til, samt t11 medlemskab af vandværket.

4. Elforsyning
fremføres på grundejerforeningens foranstaltning.

5. Spildevandsafledn1ng
Por fremtidig bebyggelse må spildevand afledes efter derom indhentet til-
ladelse og anvisning fra Sundhedskomm1ssionen.

6. Hegn og beplantn1ng
ParceleJerne har hegnspligt mod veje, dog ingen beplantning nærmere vej
end 40 cm fra skel, og en passende ensartethed bør tilstræbes.
Af hensyn til bevar1ng af udsigtsmulighederne mod øst og vest, er der
langs de øst-vest gående skel udlagt 10 m brede plantebælter, som ml be-
plantes med f.eks. birk og gran, medens der uden for disse bælter kun må
forefindes beVoksn1ng af højst 1,8 m høJde.
På deklarationsr1dset er med skraver1ng angivet plantebælterne.
Stengærdet og dets bevoksning i nordskellet for matr. nr. 6~ skal bevares.

7. Bebyggelse
Parcellerne ml kun bebygges med eet sommerbeboelseshus på mindst 30 m2 i
een etage, samt udhus og garage eller carport, som skal godkendes, se
punkt 8.
Der ml til udvendige flader kun anvendes nye materialer, og disse skal
holdes i dæmpede farver, der passer ind i naruren, taget ml ikke beklædes
med pap eller eternit i rød eller grøn farve, og blanke eller reflekte-
.ende materialer må ikke anvendes.
Byggeafstand
Til vejmidte må ikke være mindre end 10 m, og til nabollkel Jaindst 5 m for
bygninger med fast tag. Stråtagsbygningers mindete afetand til ske~r
10 m, og til anden atråtagsbygning mindst 20 m.
Byggehøjde
Ingen bygning ml være høj're end l etage, og atuegulv ml ikke overstige
eksisterende terræn med 600••
Anvendelee
Bebyggelse ml kun anvendes til privat eommerbeboelse, der ml ikke oplltil-
les beboelse s- eller campingvogne, og der ml ikke findes nogen form for
erhvervsvirksomhed, handel, fabrik+ vmrkøted, pensionat, feriekoloni, re-
øtaurant eller i det hele taget nogen virksomhed, som ved støj, stev, ilde
lugt, rystelser, udøeende eller på anden m&le kan være til ,ene for be-
boerne.
a. Byggetilladelse8.
indhentes hoø bygningekommissionen ved bygningsinepektøren, jævntør byg-
ningsreglement for købstæder og landet, og bygningsreglement for Højby
kOllllllune.
b. Såfremt bestemmeløerne i punkt 7 i denne deklaration overholdes er na-
turfredningsnævnets tilladelse ufornøden, øAfre~t godkendeleen er opnAet
af bygnings~ndiiheden.
c. Tilladelse fra sundhedskommissionen til spildevandsafledning al ind-
hentes.
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Mtr. nr., eJerlav. sogn:

(I K.benharn kvarter)
elI., (I d•• onder)ydslte lands-

dele) bel. og b/. 'tIngbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: kr. øre Akt: Skab nr.
(u4tyld. af dOØllmerkOlltoNll)

K.bert }
KredItort bop,,':

Gade og hus nr.: Anmelder:

9. Ordenebeetemmeleer
Almindelige ordeneregler ekal affatt•• og varetages af grundejerforenin-
gen, som også skal påtage sig opgaver af fælles interesser for medlemmer.
Jagt og brug af skydevåben er forbudt.

10. Grundejerforeningen
Når 10 parceller er solgt skal sælgerne foranledige, at en grundejerfor-
ening stiftes, og herefter er samtlige parcelejere pligtige at være med-
lem af denne og betale kontingent og deltage i de udgifter til fællee-
foranstaltninger til fælles fordel, som grundejerforeningen vedtager.
Poreningens vedtægter skal godkendes af sognerådet.
Grundejerforeningen bør indgå i et samvirke af grundejerforeninger i
Klintebjergo~Adet.

ll. Påtaleret og tinglysning
Påtaleberettiget er grundejerforeningen, og for punkt l, 2, 7 og 8 byg-
ningsmyndigheden, for punkt l, 2, 3, 5, 6, 7, 9 og 10 sognerådet, og
for punkt 6, 7 og 8 naturfredningsnævnet for Holbæk amt.
færværende deklaration begares tinglyst på matr. nr. 6~ Klint by, Højby
sogn, idet der med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Deklarationens indhold tiltrædes af bygningsmyndigheden i Højby kommune.

Højby, den ~- ~~~~
Hejhy KOIJUluan•

............ ~~i!'.~~j:/~~
Deklarationen. punkt 6, 7 og 8 tiltrædes.

IaturfredningsIWVIlet for Holbæk IlIllt,den / ~ - ~ - G1? '
);r.'Qj'~/Lo</ fl/.....-.......,V'1~'C...-../..................
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