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Stempel:
Uglerup by, Hørby s

C. ~'.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I K.benhavn kvarter)

eller (I de s.nder)ydske I,nd.·

dele) bd. og bl. I tingbogen.
art. nr., ejerlav, sogn.

lla
llb
llc
Ild
11 l'!

llf

;i,~':~pæl:
O 9 4 9 O * 11 nCJ" ,~ Anmelder:'

_ .U . IJ r.t N. LEDAGER - K. PLEJDRUP
LANC.SRi:; TSSAGFØRERE

Gade og hus nr.:

Deklaration om "TOBJERGUDSTYKNINGEN"., bebyggelse, forsyning med vej e, vand
og afl~b, samt grundejerforening.

Ved "TOBJERGUDST'YxNINGENN har øogneråd, amtsråd, naturfredningsnævn
samt sundhedskommission godkendt,

at de fremtidige parceller til sommerhusbebyggelse udstykkes efter
landinspektør J. Kriatiansens udstykningsplan af 20.3.1961, rettet 13.4. 1967

og at der tinglyses nedenstående bestemmelser delø for at opfylde
de af' det offentlige stillede betingelser, og dels for at sikre området som et
smukt sommerhusområde •

l. Udstykningsområdet
omfatter dele af matr. nr. lla, llb, ll~, ll~, ll~ og ll! Uglerup by, Hørby
sogn. Deklarationsridset er udarbejdet som en formindsket kopi af ovennævn-
te, udstykningsplan.

I

2. O~ådets udstYkning og anvendelse
De fremtidige parceller udstykkes efter den godkendte udstykningsplan (de-
klarationsridset). Ingen parcel må senere deles, doe kan mindre ekclændr1n-
ger foretagea, når myndighederne. till~el~~ 0pnås.
Området er godkendt til sommerhusbelJyggelae, så_"u.::, 8~ ~(Jca&.f.'" 1." ." ,," ""
må benyttes til beooelBe i dommerha:vlret :.4 ~i~ ~.9. ~g uden ~~~ ~e++e
tidsrum kun til kortvarige ~erie- ~~ .e4k~ndøophold e1. lign.
Med hensyn til bebyggelses placer~n6 oe uoformn ...ng ae PWl.ltt ':J. I
Områdets veje, atier og fællesarealer er udlagt for at understrege stedets
skønhed og give de fremtidige beboere, nuværende og fremtidige ejere af matr.1

nr. 11,&,llh, lli og ll,!i,samt stamparoellen og engparoellen samt kommunens I
indbyggere de bedste muligheder for at færdes i området. I
Om vejes og stiers udlæg og anlæg se punkt 3.

V
,. Veje og stier

I forbindelse med udstykningen udlægges de på udstykningsplanen.angi~e
og atier.
Vejene anlægges såledesl
a. Den 10 m brede forbindelsesvej fra off. bivej nr. 8 til udøtykningsområ-

det anlægges med 6 m bred kørebane med asfalt af .elgerne efter den af
sognerådet godkendte plan. Dette vejarbejde skal påbegyndea,når 30 par-
celler er solgt, dog tidligst 1.9.1967.

b. Udstykningsvejene anlægges af sælgerne med 4 m brede kørebaner af grus
og stabiliseret materiale i farbar stand efterhånden som udatykningen I
skrider frem. Vejene skal anlægges således, at en passende enhed med hen-i
syn til anlæg, beplantning, afgrænsning og vedligeholdelse opnås. !

De af sælgerne afholdte anlægsudgifter til forannævnte under a og b beteg-
nede veje fordeles ligeligt på parcelkøberne, og herom vil adkomstdokumen-
terne indeholde nærmere bestemmel.er.
Parcelejerne skal tåle de med anlæg af vejene forbundne ulemper, herunder
skråninger uden erstatning.
Den fremtidige vedligeholdelse af veje og stier påhviler grundejerne udfor
hver ejendom in~til vejmidten. Denne vedligeholdelse kan, nAr grundejerfore-
mingen er dannet, overtages af denne mod at udgifterne hertil pålægges for-
eningens medlemmer, men Bnsyaret for renholdelse påhviler dog ~rundejeren.
Arealer til vej, sti og fællesarealer er sælgerne pligtige til at overdrage
til grundejerforeningen uden_~dgif: :o~ 8æ~gern~ :rf~.~unkt, ~2.

i
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I de underjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: kr. øre Akt: Skab' nr.
(udfyld •• f dOIll_kontoret)

K.bers }
bo æl:Kredltors p

Gade og hus nr.: - 2 - Anmelder:

Parkering er forbudt på veje, vendepladser, stier og fællesarealer.
Hver parcel skal som følge heraf give plads til mindst 2 parkeringer, garage
eller carport fraregnet.
Indkørsel til parcellerne må kun foregå ad een indkøreel til hver parcel, og
denne skal for hjørneparceller indrettes mod den mindst befærdede vej og ikke
hjørnet nermere end 20 m. Indkør.elen skal være mindst 3 m br.d. Indkørsels-
vejene til Tobjerggård er alene til brug for ejeren af denne stamparcel.
Oversigt herom henvises til serlig deklaration om fri oversigt.
Kørseløhastighed må på udstykgingsområdet ikke overstige 30 ~time.

4. Fællesarealer
som med dobbelt skravering er fremhævet på deklarationsridset er til fælles
benyttelse for alle parcelejere og deres husstande og gæeter, og ligeledes
for matr. nr. ll~, lll!, 111 og ll~ .amt stamparcellen.
Der må ikke parkere., camperes eller telte. pi falle.arealerne.
Vedligeholdel.e og administration påhviler grundejerforeningen, der afgør
eventuelle spørgsmål om bade- og bådebroer, ophaliDgsplade m.v.

5. Vandfcrslning
Ved aælgemes initiativ skal udstykningsområdet forsyne. med vand til hus-
holdning.brug fra vandværk, og denne etulering akal aene.t foret~ea, nAr
mindet 30 parceller er acllt.
Parc~jeme er pligtige til at være medl.~ .~ ~.~ yandf~r.ynin~ •••1.~h,
som er eller alt..::iMU1 •• t.~~ at _1U1t •• ~r ••• y.uCl: J~'.1Lo.l&6", ,& ~_ eL ~v.L-

pligtige.e til at aftage vand fra dette selskab og deltage med lige par~.I
udgifterne til vandværKe~8 U~O~~~L .ø~~~.r~.6 .~.b~.~.~46 : .. '~iLd.
drift og ved11&eholå.l •••
Stikledninger fra hOTedled~ \~~ Q. ~l.m~~~~~.01~ug.L ~ ~~ .• ~••L.~~
de installatører, .oa Tand~ket autori.erer dertil, Ol dette udf.re. pd oar-
celejerne. bekostning.

6. El-forsyning
Langa udstykningsområdeta veje fremføres på grundejerforeningens foranstalt-
ning hovedledninger til el-forsyning. Master anbringe. så vidt muligt på vej-

" areal.

7. Spildevandsafledning
For freatidig bebyggelse må spildevandet afledes gennem septictank til .iTe-
brønde, der skal anbringes i de sivebrøndsarealer, .0. er g.dkendt af sund-

"hed.kommis.ionen og indtegnet med aærlig signatur pi vedheftede deklarations-
rids. Tilladel.en er midlertidig, idet grundejerne har pligt til at tilalutt.
aig kloakanleg, såfremt aundhedskoamiasionen og sogneråd beslutter dette.
Sivebrønd.arealerne må ikke placere. lavere end 2,5 m over havets overflade.
Såfremt anden afløbaordning ønske.p må godkendel.e indhentes hoa sundheds-
kommissionen.
Til kontrol af ovenstående ønsker sund.hedskommdssionen forelagt bygningsteg.
ninger med afløbsordningen, og godkendelse vil da blive meddelt ved di.pens.
tion iflg. sundhedsvedtægtens § 15.

8. Hegn OK beplantning
Parcelejerne har hegnspligt aod veje, stier, fællesarealer, stamparcellen og
sæl.eme. u.olgte parceller. Mod Teje og .tier ml ikke plante. nærmere end
40 cm fra skel, mod de 2 fredede ~pehøje ml ikke plante. narmere end 100 •
So. hean ml ikke udenfor landbrug.områder anvende. pigtr14 eller elektri.k
hegn.
Iøvrigt akal en pusende ensartethed i hegning tilstrabe., og herom kan grunl
.jerforeDingen .tille for.krifter
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I K,benhavn kvarter)

eller (I de s.nderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tIngbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: kr. øre Akt: Skab' nr.
(u4"'''af 4_-' .......)

K,bers }
bo æt:Kred/tors 'P

Gade og hus nr.:
3 -

Anmelder:

Beplantning på parcellerne må ikke blive højere end den godkendte bebyg-
gelse. Iøvrigt henvises til hegnslovens bestemmelser herom, bl.a. at hegn
ikke må overstige 1,80 m.

9. Bebyggelse
Parcellerne må kun bebygges med eet sommerbeboelseshus af størrelse mindst
30 mz i een etage, samt et udhus og garage eller carport, som skal godken-
des, se herom punkt 10.
Der må kun anvendes nye materialer til udvendige flader, og disse skal hol-
des i dæmpede eller mørke farver, der passer ind i naturen, og taget må ik-
ke beklædes med pap eller eternit i rød eller grøn farve. Blanke eller re-
flekterende materialer må ikke anvendes. Bygningerne på parcelrækken nærmest
stranden må have tag af høj Bt 25 graders hældning i forhold til vandret plan.
Garage og/eller carport skal placeres beg byggelinien og såJfdes, at der mellel
denne og vejskel udlæeges areal til mindst 2 biler.
Byggeafstand til vejmidte må ikke være mindre end 10 m.
Beboelseshuse må ikke opføres skel nærmere end 5 m, og frede~ kæmpehøj ikke
nærmere end 100 m.·Mod stranden må disse ikke opføres i mindre kote end
2,5 m over havets overflade, og denne linie er på deklarationsridset angi-
vet med punkteret linie.
Garage og carport af størrelse mindre end 30 ma må plaoeres mindst 2,5 m
fra skel.
BYggehøjde Ingen bygning må være højere end een etage, og stuegulv må ikke
overstige eksisterende terrænhøjde end 60 cm.
Såfremt man på parcellerne ønsker at opføre arbejdsskure, toiletter el. lign.
er dette tilladt i højst 2 år, regnet fra opførelsesd~en.
Anvendelse Bebyggelse. må kun anvendes til privat sommerhusbeboelse. Der
må ikke på parcellerne opstilles beboelses- eller campingvogne, og der må
ikke forefindes nogen form for erhvervsvirksomhed, handel, fabrik, værksted,
lager, stald, pensionat, feriekoloni, restaurant eller i det hele taget nogen
virksomhed, der ved støv, il.e lugt, støj, rystelser, udseende eller på
anden måde er til gene for omboende. Husene må ikke forsynes med uivendige
TV antenner, som heller ikke må opstilles fritstående.

10. B)ggetilladelse
a Byggetilladelse indhentes hos bygningsmynd~gheden, for tiden Holbæk Amts-
råd, jvfr. bygningsreglementet for købstæder og landet.
Bygningstegningerne skal også omfatte placering af garage eller oarport, sel,
om disse ikke ønskes opført samtidig med beboelseshuset.
b) Såfremt bestemmelserne i denne deklarations punkt ~ overholdes er natur-
fredningsnævnets særskilte byggetilladelse ufornødenp såfremt godkendelse
af bygningstegninger er opnået ved bygningemyndighedeno
o) Vedr. tilladelse fra Sundhedskommissionen til spildevandsafledning hen-
vises til deklarationens punkt 7.

• ll. Ordensbestemmelser
Tobjerg-udstykningene sommerhusområde skal stedse fremtræde som et smukt
oe roligt ferie- og rekreationeområde, og nærværende deklaration er netop
udarbejdet for at sikre dette, og som følge heraf må ændringer i denne de-
klaration kun tillades, når særlige betingelser taler derfor, og kun når
disse ændringer eller tilføjelser ikke forandrer områdets tilsigtede eeen-
skaber.
Almindelige ord~nsregler skal varatages af grundejerforeningen, som også
skal påtage sig opgaver af fælles interesse for medlemmerne, samt overfor
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I K.benhavn kvarter)

eller (I de s.nderjydslc.e I,nds.
dele) bd. og bl. Itingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel: , kt.· øre Akt: 5bb nr.(u"",,,. II "0lIl"""'...1_)

K.bers }
bo æl'Kredltors p.

- 4 - Anmelder:

myndigehderne påtage sig at repræsentere lodsejerne.
Tidsplmkter for afslutning af vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer,
hegn m.v. samt tidsrum for motorplæneklipning fastsættes af foreningen.
Jaet og brug af skydevåben er forbudt.

Grundejerforeningen
Når 30 parceller er solet er sælgerne pligtige at foranledige, at en grund-
ejerforening stiftes, og herefter er samtlige grundejere pligtige at være
medlem af denne og betale kont~ngent og deltage i de udgifter til vedlige-
holdelse og rengøring af veje, stier og fællesarealer, samt til de foranstalt-
nineer til fællesfordel, som grundejerforeningen ved tager.
PCreningens vedtægter skal godkendes af sognerådet for TUBe Næs.
Sælgerne er pligtige at overdrage og foreningen at overtage vej- sti- og fæl-
lesarealer uden vederlag, men foreningen skal afholde udgifterne til arealer-
nes udstyknine og tilskødning.

Påtaleret og tinglysning
Påtaleberettiget med hensyn til deklarationens punkt l, 2, 9 og 10 er byg-
nings~digheden, for tiden Holbæk Amtsråd, NBturfredningsnævnet er påtale-
berettiget for punkt 9.
Pltaleberettiget for samtlige øvrige punkter i
Kommune ved .ogn.rådet, grundejerforeningen oe
sælgerne.
Påtaleretten t'or pUJlKterne,.::,:;1.15~ :':J{o.n.'nerendvidere nUVæ!'811J.t:og lrem-
titi,igeejere e.~ stamT'lI\.!'c~~'e· "" ..... "':-. "9""'" .. : ....... '1~"

af matr. nr. ll~, llQ, 11i o~ ll~ URlerup by, Hørby sogn
Nærværende d-klaratt~~ b~~rp~ tin~lvst på matr. nr. lla, ll~, l~, 11~, 11~
og llf Uglerup by, HørlJJ JlJbh, L·le ~ ..dU ;:e' • P'18\''' .;, ...... .,"',,"1"'_.... ..' ~ ....
de servitutter og byrder henvises ~i1 ej en1omm"nsa bl..,;.~l. •.l."v' 'j'~'"

deklarationen er Tuse Næs
indti~ alle parceller er solgt

. '"

Såfremt udstykningen annulleres, har .j erne af ovenfor nævnte eJend mi .,~, l" /r-
på deklarationen lyses, ret til at lade deklarationen aflyse, når annullerin-
gen skriftligt er meddelt de påtaleberttigede.

'-Som ej er af matr. nr. lla:
llb:

Uglerup, den ".,t't.:-~

•.~Ktr .. tø:w~ ...~.
···.ø~a············.. ~~i ~~ .
.tt~?·h4~ o •••••••

..4~.~~ o ••• o

.~~~ : .

1961

,,- Ile:
V- Ild:
.~- lle:

llf:

I medfør af landsbyggelovens § 4 stke 2, godkendes, at foranstående dekla-
ration tinglyses på matr. nr. ll~, ll~, ll~, ll~, lle og ll! Uglerup by,
Hørby sogn.
Det tilføjes, at bygningsmyndigheden - for tiden Holbæk Amtsråd - har på-
taleret med hensyn til de i deklarationen indeholdte bestemmelser, der i
~.t. landsbyggelovens § 4 stk. l er byggeservitutter.

I
I
I
I

J,
\
I

Hol bæk .Amtor~. ~~~ IS EP.

~"t?~

1961
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I K.benhavn kvarter)

eller (I de Slnderjydsl<e lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen.

art. nr., ejerlav. sogn.

Stempel: .re Akt: Skab' nr.
(lIcl"'•• f 4 )kr.

Købers }
bo æl'Kredltors p,

Gade og hus nr.: Anmelder:- 5 -

Punkt 9 indeholder nævnets fordringer, og nævnet godkender som påtaleberet-
tiget deklarationen.

Naturfredn1nge~~vnet for Holbæk ~~teråd9kredei
den t·~r'

Jt~tA--vo~
1967

Deklarationens indhold tiltrædes, idet den er 1 overensstemmelse med sog-
nerådets skrivelse af 20/4 1967.

TUBe Næs Sogneråd,
lUSE ttlÆa SOGNERAAo

..... MAARSØ

den /9 - .r
t::l~r-t'.d{((/4~"(,L.ø,"

1967

-.

Ovenstå.ende deklaration tiltrædes af underskrevne købere af matr. nr. 11..,
112" 11,2.,ll!, ll,! og llf

Punkt 7 i nærværende deklaration indeholder ••t.crc.~."A. sundheds-
kommissionens fordringer, hvorfor kommissionen godkender som påtalebe-
rettiget.

Sundhedskommissionen for Tuse Næs Kommune
den I'/~

cJ'~ 1'~~uU'
1967

•
Deklarationen lbæk, 21. 6. 1961

-
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