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Se også REG. NR.:



Tegningerne skal godkendes af sognerådet ~.s.v. angår bygninger-

~ nes udseende.

)

IIfln~"

REG. NR. Y O Cj 8
.re Akt: Skab ~r.~

(udlylcleo al 4Iom ...... konc ..... C)

/II! EJI
~ kr. -Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4 !U: m.:fl. Stempel:

(I K.benh~vn baner)
eller (I de •• nder)ydslt.e I.MS- Kirke-Esbønderup by,
deje) bd. og bl. 1tingbogen, Esbønderup sogn
.n. nr., ejerlav, IOgn.

lC,bers }
" _~ bopæl:
"rC'{/ICOrs

Gade og hus nr.: Anmelder:
KNUD ZAHLE

KAICONRADSEN
ADVOKATER

HELSINGE

D E K L A R A T ION=====================
Undertegnede Esbønderup-Nødebo kommune, der er ejer a~ matr.nr.

\I ./.1.' 0/ ti' v y •

4 ~: 4 ~, 4 ~; 4 bb, 4 ~, 4 ~, 4 ~, 4 b~~' 4 ~, 4 !&' 4 ~, 4 ~,
l/

4 bl. og !4_'~' Kit:ke-Esbønderup by, Esbønderup sogn, bestemmer herved:

l •

Parcellerne må kun anvendes til byggegrund til opførelse a~ een-

~amiliehuse i een etage med udnyttet tagetage, og iøvrigt i overens-

stemmelse med kommunens bygn~ngsreglement.

2.

Ingen parcel må henligge ubebygget længere end til l. januar 1967.
Garager, udhuse m.v. må ikke bygges ~ørend beboelseshuset.

Sålænge en parcel er ubebygget, må den ikke videre.'ælges uden kom ..

munens tilladelse, der kun kan ~orventes så~remt salget s~~r til samme

pris, som parcellen er erhvervet ~or, med tillæg a1' de positive udgi:f-

ter ejeren har ha1't til forbedringer.

4.
Såfremt en parcel ikke er bebygget inden januar 1967,l. er eje-



•
ren pligtig til enten selv at sælge den eller overdr~ge den til ~
kommunen til samme pris, som der er erhvervet med tillæg a~ posi-

tive udgi~ter til ~orbedringer.

Fra parcellerne må der ikke drives nogen ~orm ~or erhvervs-

virksomhed, som ved røg, støj, ilde lugt eller ubehageligt skue

er til gene ~or de omboende.

På parcellen må der heller ikke ~indes oplag a~ materialer

m.v.

Der må ikke ~inde husdyrhold sted bortset fra hund, kat

og høns.

Sognerådets afgørelse af hvorvidt en virksomhed kan tilla- { l
del er endelig.

6.
Parcelejerne er pligtige at tilslutte sig o~~entlig kloak- (

anlæg såsnart et sådant er etableret. Udgifterne ved tilslut-

ning m.v. er parcelejerne pligtige at betale efter landvæsens-

kommissionene kendelse.

Der må ikke graves brønde på grunden.

7.
Parcelejerne er pligtige at danne et vejlag eller en grund-

ejerforening til varetagelse af ~ælles interesser, herunder navn- ~

lig private vejes vedligeholdelse og vedligeholdelse af beplant-

ningen i skellet mod matr.nr. 6 a Kirke-Esbønderup, jfr. nærmere

nedenfor under punkt 9.
8.

Vejlaget eller grundejerforeningen er pligtig at tage skøde

på vejarealerne, når kommunen ~orlanger det.

Vejene m~ efter overtagelsen ikke spærres ~or of~entlig tra-

~ik~ ligesom vejene ikke må lukkes ~or trafik ~ra eventuelle til-
l

stødende udstykningsarealer."

Den i skellet mellem parcellerne matr.nr. 4 ~, 4 ba, 4 bc



4 ~, 4 bi, 4 ~ og naboejendommen matr.nr. 6 ~ alt Kirke-Esbønderup

by, Esbønderup sogn værende beplantning må ikke ryddes eller på an~en

måde zæ~.behandles så dens karakter ~orandres, men skal bevares og i

til~ælde a~ undergang ~ornyes ved e~terplantning. Specielt må det

store egetræ, som er vist på vedhæ~tede rids, ikke ~ælles eller be-
)

skæres på en måde så dets udseende væsentligt ændres.

10.

Påtaleretten e~ter nærværende deklaration tilkommer Esbønderup-

Nødebo sogneråd, dog med undtagelse a~ de i punkt 9 nævnte ~orhold,

hvor påtaleretten tilkommer Natur~redningsnævnet ~or Frederiksborg

Amts Nordlige del.

Med hensyn til tidligere tinglyste servitutter og andre byrder

henvises til ejendommens ~olio i tingbogen.

Kr. Øre.,
".~ "

" "---~~-
I,r, Øre

"

Esrum, den Jo. januar 196J.

H. Frederiksen Ernst Petersen

Indlcrt l Dagbogen for Helsir.ge Retskreds (Kronhorg fJUbw BIIi)

den 7- t-/9f3 Dbl.Nr.t7J-·
Lyst. ti'lgb. f fol. / Akt.skab ;51 III. ftro

-1" -

J-iUct;1 r..;/
Arne Egeløv

. ,
..



i vedlagte deklaration af 30. januar 1963 anførte matrikel-

numre.

Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds

Folehavevej 1. 2970 Hørsholm
TIt. 02 86 1550

, den 1.~:~J988'
P. H. Raaschou

•
• o Z.uL.8 8 O02 1 93

- -~"n::N I f-iELSING~
--':8T ~KT f} f1 NR. 5:3/

4~d'1f1~I '(ngs- Buchholtz
ass.
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Matr. nr. 4 ay m.fl.
~.~ Kirke-Esbønderup by
F~ Esbønderup sogn
'"'

REGf\NiJ der :

Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlIge
fredningskreds

Folehavevej 1, 2970 I :orsholm
TIt. 02 8615 50

p å t e g n i n g

på deklaration lyst den 7. februar 1963 på matr. nr. 4 ay m.fl.

Kirke-Esbønderup by, Esbønderup .

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige frednings-

kreds overdrager herved den nævnet tillagte påtaleret til Græsted-Ir Gilleleje kommune.

-\

Nsturfrednlngsnævnet
for

Fr(adeflk~bortl Amt~ nordlige
frldninOQkrQdg

Foleh'v~v~J1,2()10 Hø~jholm
Tit. 02 eo ,a 50

, den 2~;~~a~988.

P. H. Ra~hou
nævnets formand
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