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.'~ .",Dommeren i Holbæk..' '

7/ /r.;.. $~ O· 5 .

'1/5, 5' REG. NR.

/ %-190/

U D S L R I .t' T

A F

TINGLYSlaNGSi-.KT SKAB J ~"R. 41 VED rm~:BING SJ. Ki::'BSTl..D OG DR11.GSliOLK

10 F"-, 18 ~, 18 1, 11 Q,

j Ann.elder:
A. Storgtrd

• BIRE •

~atr. nr. 4 Q, 9 Q, 19 E,

og 6 m, alle af Nakke by, Rørvig sogn.
,,
t..-- -,- -·-8-t-empel:2 kr 00 øre.

landsretssaGfører
Holbæk.

Undertegnede ejer af ovenrur'vntc ejendomme p,ola:'.ggerherved disse
s~lydende ---- I

S E R V I T U T T E R.
A. Ingen parcel ID~ være mindre end 4500 kvadratalen.

Overalt hvor ovennævnte ejendomn,e støder til offentlig vej, skal der
stedse opretholdes et arealbælte, hvorp~ der ikke IDA opføres b;rgningere

e
af nogen art, og hvor den nuvær6nde be,lantnin[ eller tilsvarende bevo~e-
ning skal bevares, i en bredde af rrindst 25 ID. rccnet fr8 skellet ud mod
den offentlige vej.

C. Af hensyn til naturskenheden pt stedet IDe p~ parcellerne trærydnine kun
finde sted i mindst muligt omfang.

D. Der m;",ikke pr: nogen parcel drives erhvervsvirksomhed eller nogen virk-
somhed , der ved røf:, st""j el] er ilde l1.~gtkan virke ~enerende for de OIT.-

boende eller ved si t udseenr'!evirl:e skæ~ende for naturs:Cu·nheden. Der IDR

ejheller v~re svineh01d eller holdes høns eller pelsdyr. Den ~~taleberet-
,e tieede ske] do~ kunne indrorwe ret til p:" de enkelte pa.rcfIler at dri";e

erhvervsvir;:somhed, der t ,'J' en'er til beboerne~ f' . .~- orsynln, meu madvarer, IrJf'lk,



øl, chokolade, is turistartikler, badeudstyr eller ligende •
. ttE• På hver parcel må der udover udhuse og garage kun opføres eet beboelses-

hus til een familie, Sevel beboelsesejendomme som de under punkt D nævnt~-_._~
erhvervsejendomme skal opføres i sOllirr.erhusstil,S8 de virker mindst
muligt forstyrrende pf naturskønheden, Ingen bygning mp have mere end een

etaee over kælder. Stuegulvet m2 ikke ligge højere end 85 cm. over terræn-I
. ~

højdEnp!- den side af huset, hvor terrænet er hØjst.'/I0vrigt skal na.turlig-~
vis kommunens til enhver tid gældende byggevedtægt samt brandpolitiloven

• nøje overholdes.
F. Parceller udstykket fra oven~~vnte ejendomne har fuld hegnspligt fors~-

vidt ang~r skel der støder op til endnu usolgte parceller, samt til vej.
I forhold til,solgte parceller har parcellerne kun halv hegnspligt. Der

~

JG. Køberne af de enkelte parceller har pligt til at være medlem af en grund-
må kun hegnes med levende hegn.

ejerforening, der stiftes for pardeller udstykket fra ovennævnte matr.
nr. af Nakke by, Rørvig sogn. ~edlemspligten gælder dog naturlievis iKke
fpr endnu usolgte parcelle~, Medlemu:erne er underkastet denne forenings
love og bestemmelser, hvorhos de er pligtige til gennem den nævnte for-

. I
ening i fællesskab med de øvrige parcelejere at deltage i anlæg og ved-
ligeholdelse af vejene, vandforsynings~ og vandafledningsudgifter og til-e

e
e

svarende øvrige fælles udgifter
Grundejerforeningen skal være stiftet senest t 2r efter, at 2/3 af de

ett~rudstykkede parceller er solgt, g2rdejer Hans Petersen tilskvder/sln
bestemmelse foreningen det udlagte vejareal. Omkostningerne ved dette
skede, der berigtiges af hans Petersens saefører, afholdes af Hans Pe-
tersen. Pttaleberettiget mei hensyn til ovennævnte servitutter er g~rd-
ejer Hans Petersen, Holt pr. Græsted, eller den, til hvem han mrtte
overdr~ge sin pftaleret, ~orstvidt an[:r punkt A. og B.tilkow~er p8tale-
retten tillige fru ~argit Troile Andersen og fru Vibeke Bielke, s2lsnge
en af de p~gældende er i live.

Nærværende se~vitut mu ikke aflyses eller ændres - bOrtset fr8 de af

1

myndi.Ghederne krævede forandringer - 88lænee sælgerne·, fr~l I'lareit TroIle



Andersen og fru Vibeke Bielke, har pant i nogen del af de ovennævnte ejen-
-domme.

Ned hensyn til de ejendommen nu p8hvilende pantebæftelser og byrder -
som alle respekteres - henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

København, den 21. maj 1954.
sign. Hans Petersen.

•
Indført i dagbogen for Nykøbing
Sjæll. kebstad og Dragsholm birk
den 14. juni 1954 Tin~lyst.

S k o v g a a r d.
)•!,"a.tr.nr. 4 c m. fl. Nakke, Rørvig. Anmelder:
Naturfredningsnævnet for

Holbæk Amt.

p~ ejendommen matr. nr. 4 c, 9 d, 19 g, 10 c, 10 g, 18 e, 18 f, 11 c, og
6 m, Nakke by, Rørvig sogn og de fra disse ejendorr~e udstykkede parceller
er d. 14/6 1954 tinglyst servitut om bevaring i uændret sta.nd af et 25 m.

lbredt areal mod offentlig vej, forbud mod træfældn:ng, indSKrænkning i be-
4tnyttelses-, bebyggelses- og udstykningsretten, særlige regler om hegn og ~ligt

,-

.til at være medlem af parcelejerforening m.v.

advokat

•undertegnede gfrdejer Hans Petersen, Holt pr. Græsted eller den til hvem
P~taleberettiget med hensyn til overholdelse af nævnte servitutter er

jeg måtte overd~sbe min p2taleret.
til

Denne petaleret overdraeer jeg herved/Nbturfre6ningsnævnet for Holbæk
Amt.

Helt pr. Græsted, den 27/6 1955
Hans Petersen

Til vitterlighed om underskriften:::;8:'f.:thed,underskriverens rnynl1irrhed
og dateringens rifti~hed.

Vilhelm Letfer



Indført i dagbogen for Nyk~bing
Sjæll. købstad og Draesholm birk
den 7. sep. 1959 Tinglyst.

S k o v g a a r d.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

'. '"Domm8'8l1
liFkøblDc 8.

ae DrllC'Jl!'iholmDir.•

••• 1 I
, I

* It I
!
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VtSI.Rl,t
l. ,

flr'GlrsNl.G~ar'l' SlABJ D. 41

• F •••

Mtl". ar. 4s.t 9j., 19&. lOat 1O&ø 13.& 1J.h,

16St 16:" 1J4l N •

aUe at Jakke "'. Rmn1g BOp.

.lam-r;lder.

Lro'ldsrete&8+:fe.rttr
D.lfbl ~\ed.

Idrn'Old 29 - I.
C.1f,64-Poatkonto 57270

tJr\dertegAede ~'Jld.j.1' .. Fetenen, hl' ar ejer Id matr. ar ...

9j" 19& los.. 10,&.-. 18t.t 11&., U&. 1lll, .. elle af JlWtke ltJt neme
~ ~~r heNe4 O'Y~'e .j.lld .... te1pB4e

~ I R V I t U , t I a•
• g. • ..

.'l. llll!t:m 'b8&nin.:; at1 ubrlacee ..... 1"8 end 25 • a) tre. pa.rotlllcms ekel

aod døn offcnU1eo "~ ~1tk~b1D{; ae ,) tru _tsr:-l.f>t.r1'tt.t--t:en.

2. KQT8kter8l1 Bt eton I'l\1"fl!F:rendobeplantDil)f; p6 arealet ekP..l bevares o!>.le-

4e., at 4~t tl1etrmbeG. 8t hl' t01"Ø.t1n~e. en paB&endølalandinc Ed 1e'f.

t~p.er Ol nf,.lctJ'h·.er.

,. PU,t'C(:!lerne øl.. ikke lndhean08 med kunøtiC hogn. øller "kbeplN'l\n.1ne,

1Jl\1od.ceat de mmnrel'lde tl1øtand d·r tabt. Dog er det tl.lløt1t et

unbr1n.t.'Ornf'tebeen af bejde lndtU 75 cm, hvor <lot u.f a:;rllco ~o

tlntlee p!'tkl"K'Vot.

4. pr, bYer pIlrcel JJ.t!.. Jnøl or-tf:'rae Gel' bebofll18oGbyen!D6 fJiod n~~ør'1!llr1j v4-



•

~ Ot} garaee. 11l(;erl 'b,gnifti,; 'til. "IIU"C !utJU'e end MIl eteee. Øf. atu..

sulYen. mf:; iltkEi ~ højere e;1 60 _ ftel' 1Mtrra.1Aho34e. Byp.1ftPJ'nG

aka1. opføre" .u.dea, 8' 48"& 14oJ"ftF.C&O oe ~ hel4•• l elt4almo ter-
fir. "at 4. Ms t(,r ~D4. ~ tor 4ei -at.onde landakall ..

aahoe:nm4.- •
s. M PU'Cel1e1"!l& III ikke 4rt'Ye •• l'hTe~aoahe4 Id -eeJl .. hele, an.

»o~.. ter »A .. v. ar. 19A og 10& af Makke eabr1.aaee 1alt 2 wtikbr.
".T ekeJ. udforme. pA • ~4Ul '&4e, at 4e lMtdtrt_lSgt ~Il.rer M4

OIJC!ftlaer'nø, hvorved epeolo1' lIeø::tkee, at ter kø. II! I"8kl1a1r!ere.p6

Hl ... _~ og kUl1_d Udret *:1.1Wng.

L. Dri ltør n4 "3'" 1iJU.t~ri.nB t11.o'J'IIJbea, ., epo11.1en bry4e ••

7. Paroelej eme· ektu. ~ !'t'trpUIt..-t tU .1 ~ medl....,. af den ~

ejet"toren1lJe , 4ør &&kø opret"-'. Be.tyreloen tor gn;an4ejel'foren.1.nt..,neft

akaJ. ~ omaore tor. at 09'~te beøt81'i'DG1aer ovmlOldee. 40e Dt_

1e408. at der w rekU.r8 tor al~.,elparoel.jern8 aoa t()ren1ncon \11 lI'!'Y-

an, b'd. ø.t~relae et endellB.

Wt\a1ebcrott;4'l'fJt 1t;~dM'ft8111~U dtoee .. rvl~'beatamzooleer er .tur-
!rt."<1rd~t tor nol~ ....

&.ebG-Ilba'm. eten 4. aarle 1.955.
Por ~rd.jer Ha1'18 PoteNen ltlB. ~I

Chr. Pe'knaea,

hra.ndve Jem 181,

ItuBg8te4 1.18'\.

Indfen i dr"6~ tor Ntkt~biftt 33011. ubctnd

et: Drt::....~eho1rJldl'k den 5. ..nc 1955. ,UDfi1.yU&

Pul~nanet torevist.
AnID..,Forw! b·:,ttcr servitutter 0(' ptinteL'T'ld.

-



/.

:lJYl~1De at torftl~nte .J.nd~ er bet1fte~lJtar. aa ft ImTtto' tU .._i t 1 henho14 li lo\t Ar. 140 at ?/S 19'1, • 25, Rk. 2 pvell t1l1a4 •.

e
e
e

• n-turtrudn11,,~~t

for Holløk.Md, den 2/4 1955.

I.n4tsM 1 4&~boem tor 17kebUB SJI1l1.

købstad 06 1TaG8holm birk den 11. ave.
1955. .t1.DcJ.m.
}'ortm~tlGnt\G ret&nlU!'rlt!d ng af 5/' 1955
anr.:.U.le~s hfrve4 forti:"'v14t *Zt€!lr pant ...

ø-dd, a.h.t ... rv1tutwne JOst 1 - 6.

Doæel"Jtontol'et NJk.a~. 11/8 1955•

.....-

t!dekrlftcns rie'1;ihed btiLrrd'toe ••.... t....

• .,k.bJD.8 •• _._it.'.'" .. den 24...

A /.s-- lO.

Uden Gebyr o I :empet
au ol/entlig Brug
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Matr. nr. 4cv
~ Nakke by

:" Rørvig sogn.
1 J fWV. 1967

Anmelder:
Landinspektørerne
S. Rud-Petersen og
Erik Pedersen
Nykøbing Sjælland ••1>

D E K L A R A T ION.

I anledning af at der på ejendommen, matr. nr. 4cv Nakke by,
Rørvig sogn er opført et sommerhus nærmere landevejen Nykøbing-Rørvig
end tilladt ifølge de på ejendommen den 14/6 1954 og 5/3 1955 med natur-
fredningsnævnet som påtaleberettiget tinglyste d~klarationert forpligter
undertegnede mig og senere ejere af matr. nr. 4cV til ved genopførelse
efter den eksisterende bebyggelses nedrivning eller hændelige undergang
at respektere de nævnte deklarationers bestemmelser.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amt.
Med hensyn til servitutter og andre byrder,herunder priori-

teter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

p.t. Kø benha vn , den ••7:":-. (~ :: ~ ?

G O D K E N D E S.
NATUnFn~m!lr!~~r'ÆVrIET ,den 9. nov. 1967. .

FOH t,CLGlZi( Arv!
j(:ft---.,/V':--- /-t~>"_A..,/",/ '- L- ..-

Bja.rne Jensen.

.l
I

Holbæk, Fr.j.nr. /J~Jti19t5J•



t

<t' g •e § l.t ,
! 14-11
§ 14-2,
KaS$.
laIt

001

,
.'

-tit

\"e

b. Øre lndf.Ørt , c1aelJO~n for Ny~~uint:
((J ,,~ " SjælL ltJ.1bstad cg, Dr(l~sho!m Bir/t

)P It crv • don 13 ti DY. 1967 pn~ry~
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