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DEKLARATION

• I forbindelse med den igangværende udstykning vil nedenanførte bestemmelser være

at tinglyse som servitutstiftende på ejendommene matr. nr. 12 a Kastrup by, Hørby'
sogn samt matr. nr. 4 a Kastrup by, Hørby sogn og parceller udstykkede fra disse

ejendomme, medens stamparcellen på 12 a Kastrup by, Hørby sogn i~e omfattes at de-
klarationens bestemmelser.

1.

Ingen pareel må yderligere udstykkes • Vedrørende parcellernes bebyggelse og beplant-

ning hems_ t1l den af arkitekt G. Ravn af 13/10- 1967 udarllejdede beb,yggelseslIOn&-

plan 0l beplantldngs.plan. hvortor henvises t1l vedheftede dek1arationsr14ø.

e) 2.- Ingen parcel må bebygges mere end 125 m2, inclusive eventuel garage m.v. og mindree end JO,,?-, exclusive garage m.v. Der må alene opføres bygninger af træ.

På hver parcel må kun opføres eet beboelseshus med evt. garage m.v. og udhus.
Beboelseshuset må ikke benyttes til andet em sommerrbøboelse (natopb,old) i

tids~et l. april - JO. september, og uden for dette tidsrum til kortvarigt
ferieophold, 'Jeek-ends og lignende, og der må heller ikke fra huset eller par-

cellen drives nogen form for næringsvirksomhed eller anden form for virksomhed,

der ved ~g, støj, ilde lugt eller lignende kan ge!1ere de omboeJX1eeller fora.ndre
stedets karakter af sommerhusområde.e' .
Udbu o~eller iarap ml ikke opl_res før beboelseohuaet. Parcellen må al4r1C be-
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., nytte~ som oplagsplads eller lignende. Der,må ,ejheller opstilles beboelsesvogne,
herunder ,campingvogne •

"

• Til udvendige bygningssider må ikke anver~es brugte materialer, ligesom disse skal
holdes i dæmpede eller' mørke farver, der passer ind i naturen. Taget må ikke beklæ-
des med rØd eller grøn pap, eller eternit. Der må ikke finde opsætning sted af udven-
dige, herunder fritstående TV antenner.

5...
Ingen bygning må opføres med større hØjde end 2,80 meter regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg o g tag mØdes. Tage må. ikke have en hældning på over )00, dog
således at bygningens højde fra terræn' til kip ikke må overstige 5 meter •

• 6.

Ingen qygni~g må opføres nærmere naboskel end 5 meter. Dog kan garager opfØres i
en afstand af 2,5 meter fra naboskel. Beb,yggelsesplanens zone for opfØrelse af'b,yg-
ninger skal nøj e overholdes.

7.

Parcelejerne er pligtige at opsætte hegn mod fællesareal, veje, stier og andre
parceller eller arealer, men har ret til, når' en 'anden senere køber en nabop~-
cel, da af denne kØber a~ få godtgjort halvdelen af udgifterne til hegnet mel-
lem de to parceller, hvis dette er sat i skellet, og udgifterne iØvrigt er af

normal størrelse.
Parcellerne må kun hegnes med levende hegn. Ved terrasser eller læpladser på par-
cellerne må dog anbringes indtil 10 lØbende meter rafthegn eller lignende af en
højde ikke over 2 meter. Ved beplantning af parcellerne er man pligtig nøje at
følge beplantningsplanen.

8.
Eventuelle flagstænger må ikke være over 8 meter hØje.

Intet byggeri eller ydre ændring af bestående bygninger må' påbegyndes før det ved
4It attest fra en landinspektør er godtgjort, at byggeriet eller ændringer ikke strider

mod gældende bestemmelser om bygningers hØjde, arealmæssige omfang og afstand fra
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. '(eJ", !W.txl~·UJl.lluJ Hivllill'ønJ16, ~UdHll1~Plllllalg JTl.V.- Dor honviofJB til lovgivningoo og
til t1nglynte fJervi tutooetøelser. SåfrOOlt beatE.lllJllelaerne1 lWt'Væreme deklaration

n,fj e overholdes vil forelæggelse for fredningsllIØVnet af de enkel te parcellers beb1!-
ge1ae v.-re ufornøden, såfræt byggetilladelse fra vedkommendebygning~gbed opnås.

10.

, '

På ~81" pai-eel skal der indrettes 2 bilparkeringspladser. En garageplads + for-

pbds at t1lstrllkkellg størrelse kan forveDtes godkendt.

li.

Parcelej erne er forpligtede til at ilXltriøde 8QDI. medlem. af et fremtidigt vandverk

til OIIrådete vandforsyning, Ø'f't. ved tilslutning til et amet bestående vandverk.. .
Ii de til enhver tid galdende vilkår i vandvlIl"kete vedtagter.

12.

Parcelejerne må tåle, at der pi parcellerne an1ringee de for omrldets for81l11ng

mec;te1ektrlci ~t nødv~ige e1-maater, skråmaater og barduner. Ligeledos må kø-
berne tIle, at der nedgrav .. boved- eller aidaleJninpr for vaDd og kloak, .amt
.t1kledn1ncer til andre paroeller v~rende vand, kloak Ol al.

ll.-ledning til en aIXlenparcel skal tøres 80Il jordkabel.

EDhYer 1edDlngef_ring skal tOl'etacea under s~nt mulig hen.qnt.acen W parcel-

. 1.... _bnlelse 0l bep1aDta1ag. OIUDetm.ngerDAI ved anbr1Dgelae .: stilcledn1n-..
pr ....ed.. at de plpld..se puooeleJ ere, ae. di ... 1edD1DiW .kaJ. betJ ene.'

I tY1v1.Ultll1de tratfer grwnejerfor8b1ngell atørel .. ca .t1.kledn1UCerDe8 tr__

f~el over eD naboparoal.

13.

Deklarationen respekterer om fornødent'lån til forhjlljet rente med statutmassige
forpligtelser af Kred!t- og Hypotekforeningemidler eller dertil svarende sparå-

kasselån samt eventuelle at det offentlige forlangte daklarationer, der kan kr..
veB l1st .c:. forudsætning tor ldstedelse ar by'(MttUlladelse og b;rgningøattest •.

t,

Sjere og br1.Jcere af parcell .. udøt1kkede fra IIatr. nr. 12 a ltastrup i Hørby Ol
4 & Iu~p 1 HørbT, er pligt1g--et indtrllde i og tr_tidigt at vare 1I8dl~ at
eD ~eJertoren1ng OIDtatteDdeparceller udet)"kkede tra torannwnte _tr. 111'.;
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.foreningens opeave skal bl.a. vlllt"eat vedligeholde de på udstykningeuealerne 00-
lagte veje, rabatter, stier og fælles arealer m.v. aamt at varetage forhold, der

mltte vere af fælles interesoe for medlemmerne.
•

,

I' I' 'l

. GrUndeJertoreningen er forpligtet ·til ved påkrav fra de påtaleberettigede at tage

ø~e· pl de på. udetykningearealerne udlagte veje og stier, der vedligeholdes efter

reglerne for private vejes og stiere vedligeholdelse. Grundejerforeningen er end-
.. ~.." , . .~

videre forpligtet til ved påkrav fra de på tale~~et tigede uden udgift tor:. ealgernø
men uden særskilt betaling at tage ekØde pl"teil~ø'~~:~rnø'-l~~' ~tr~bredden.

15.

•

Piltaleberettigøde er førnævnte grundejerforening samt bygnlngsmyIXligheden(p.t.
HolbMkA1D.tøråd)i medfør, af larrl'~byggei~';~Wi'l 4~'ø'be. 2, i det omfang tørtwrnte

servitutbeøteanelse omfattes af den i sammel~v8 § 4 stt. l indeholdte defini-
tion af begrebet byggeservitutter. Påtaleberettiget er endvidere Naturfredningø-
nævnet tor Holbæk Amtsrådekreds, Hol~, forsåvidt angår toran.næmte punkter 1...5. I,
Indtil grundejertoreningen er stin.et, er endvidere grundSlIllgerne (D&na-Grund !Is, \I
H;jbro Plads 5, JC;~nhavn K.) påtaleberettigede •

• ~ • (..; ." ~ • •ø· ·l~ . ....... ..

16. . .. .~..., ..- -
Deklarationen beg-res i sin helh6d 'tinglyst 8ervi tutstiftendø pl DI4 tr. nr. 12 å

lutrup b)r, Hørby sogn og 4 a Kastrup by, Hørby sogn, idet der med hensyn til
serv! tutter, b,ri-der og pantehlJllfte1ser henvises til ej endOlll!lenesblade i tingbogen.. '

..

e-- .~.

DANA-GRUND A/s,
Højbro Plads 5,
KØbenhavn K o

ø. Hallgren Jørgen H.' Pedersen

CJ O 1) ICI II D , 1 medfør at naturfre4n1naolo.,e. t 22a
" , .. . -- ... ',', .." •den "5.doo. 1967,.,·· ..

. I .. ,,', . , . f.,' • ",. .._

f ådet i møde den l~,okt •
.F.~rJjl,nstående.,.p.~~la.r~1i.i~~.;,er ,,~~~~~~:~t ~I •• ~~~~~~... .: •••••• ,: ~ ••••• '! .~;

1967 •. Tuse ~æs sogner,åd den 13.jan.l~~~~,.,;",::, ".1& .". '/~ • " =".,.1 t,,' .. ,,'
P.S.v •
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Godkendes i medfør af landsbyggelovens § 4 stk.2.

Som bygningsmyndighed for ruse Næs kommune
Tuse Næs sogneråd,den 2.febr.68

sign.Arnold Sørensen ,
Wnderskrevne, der i tingbogen står indtegnet som ejere af matr.nr. 4 ~ c
12 ~ Kastrup by, Hørby sogn,meddeler herved samtykke til nærværende
deklarations tinglysning som servitutstiftende.

p.t. Holbæk den 9.jan.1968.
sign. Otto Hansen

p.t. Holba den 13/2 1968.
sign. Knud Christensen

Indført i dagbogen for Holbæk retskreds den 20.fEbl.1968.
Lyst.l bl. 4 ~ Audebo m.fl.
Lyst på 12 a Kastrup •
Afvist f.s.v.ang. 4 å Kastrup, da dekl.en ikke er underskrevet af
medejeren fru Ellen Margrethe Hansen.

Bjarne Jensen
IA.Jo

I C.L.
Indført i dagbogen for Holbæk retskreds den 12.mar. 1968.
:tyst: l bl. 4 a.
Nu tillige lyst på 4 ~ Kastrup.

F.Jacobsen jA .•J •

fm.cst I BoSo

,

• I
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Skov- og/Naturstyrelsen
l' FREDNINGSNÆVNET

for Vestsjællands Amt
lIoCrao",-

Holbæk kommune
Teknisk forvaltning
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

.-( .' ....

455D.OO

Dato: 15. dec. 1995

Reference. J. nr. :

F.62/1995EBN/JJ

Ved skrivelse indgået den 23/10 1995 har kommunen for ejeren Palle Vedby Jen-
sen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus på matr. nr. 4 ai Kastrup by,
Hørby.

Sagen har været forelagt Vestsjællands Amtskommune, der den 23/11 1995 har be-
mærket:
" Ejendommen ligger i et sommerhusområde ca. 1 km nordvest for Kastrup, jf. vedlagte kort-
udsnit og er omfattet af deklaration tinglyst den 12. marts 1968.
Det daværende fredningsnævn har den 18. april 1967 tilladt bl.a. ejendommen matt. nr. 4 a
Kastrup by, Hørby, udstykket til soramerhusbeb j'ggelse,såfremt parcellerne blev pålagt en
deklaration med nævnet som påtaleberettiget.
Sommerhuset, der udføres med ydervægge af trykimprægneret træ og med tagdækning af
mokka-brune eternitbølgeplader, ønskes placeret med en overskridelse på 1,7 m af det byg-
gefelt, som er angivet på det tilhørende deklarationsrids.
Under hensyn til, at der er tale om en beskeden overskridelse af byggefeltet og at der herved
opnåes den mest rimelige placering af det påtænkte sommerhus på grunden, finder amtet intet
at bemærke til det ansøgte" .

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration om

fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader op-
førelse af sommerhuset med den angivne beliggenhed i overensstemmelse med de fremsend-
te tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
,. , ' Tilladelser må ikke udnyttes. før klagefristen er udløbet.

. ,:iHAnml~tenct

.'1~,,-,_ ,,,, (.rn~' ,,·"'t'i.T""e1cer"
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t,r:t. nr • ..L\ ,:,o'6c..:,9.l.::...- _

Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
( 53 72 73 38)
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre

~;;ig;;;;:r andet.~#
AndersHvass /a'B!r:(eergCULL.........
Kopi af kendelsen sendes til:
Palle Vedby Jensen, Rødkælkevej 4, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

•

Annette Dahlerup
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Skov- og Naturstyrelsen
FREDNINGSNÆVNET
for Vestsj ællands Amt 11afj~3q3t

;:<ov- ;') .. 'lILl ''''(-''1'''-:-

Holbæk kommune
Teknisk forvaltning
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

REb. Nrt ~5 S o· O O

Dato: 30. juli 1996

Reference J DL

EBN/JJ F.33/1996

Ved skrivelse indgået den 30/5 og 17/6 1996 har henholdvis Holbæk kommune og
Vestsjællands Amtskommune for ejerene Hanne og Claus Jensen ansøgt om nævnets tilla-
delse til opførelse af et fritidshus på matr. nr. 4 ak Kastrup by, Hørby.

Ved sagens fremsendelse har Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø bemærket:
" Ejendommen ligger i et sommerhusområde ca. l km nordvest for Kastrup, jf. vedlagte kort-
udsnit, og er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 12. marts 1968.
Det daværende fredningsnævn har den 18. april 1967 tilladt bl.a. ejendommen matr. nr. 4 a
Kastrup by, Hørby, udstykket til sommerhusbebyggelse, såfremt parcellerne blev pålagt en
deklaration med nævnet som påtaleberettiget.
Såfremt bestemmelserne i deklarationen nøje overholdes vil forelæggelse for fredningsnævnet
af de enkelte parcellers bebyggelse være ufornøden. såfremt byggetilladelsen fra vedkommen-
de bygningsmyndighed opnås, jf. deklarationens pkt. 9.
Fritidshuset, der er på 71 m2 med 8 m2 overdækket terrasse, ønskes placeret 10 m fra vej og
7 m fra naboskel, hvorved deklarationens byggefeldt overskrides med 7,5 m.
Landinspektør Anders Frost har den 2. april 1996 foretaget fastlæggelse og indmåling af na-
turbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie på ejendommen og konstateret, at strandberskyt-
telseskinien langt fra berører deklarationens stærkt begrænsende byggefeldt.
Med den ansøgte placering af fritidshuset ligger dette fra 12 - 15 m bag strandbeskyttelseslini-
en, hvorefter amtsrådets tilladelse til opførelsen ikke er nødvendig.
Under hensyn til, at der med overskridelse af byggefeltet opnås en mere rimelig placering på
grunden af det påtænkte fritidshus, og at bebyggelsen finder sted 12 - 15 m bag strandbes kyt-
telseslinien, finder amtet intet at bemærke til det ansøgte".

I deklarationen tinglyst den 12/3 1968 er i pkt. 4 bla.a. anført:
"Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes brugte materialer, ligesom disse skal hol-
des i dæmpede eller mørke farver, der passer ind i naturen. Taget må ikke beklædes med rød
eller grøn pap eller eternit".

Næynets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklara-

tion meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af fritidshuset med den angiven beliggenhed i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-

~. og Energ;ministeriet
~v- og Naturstyrelsen
J.n~SN1996·\~\\/yr_-l~~~_~I~~r~~r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akt. nr. Skomagerrækken 3 4700 Næ~tved Telefon 53 72 06 62

(5372 73 38)
\.1-



e ger. Det indskærpes at deklarationens pkt. 4 om farver overholdes.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 50. jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100

København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag. afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre

~;;::j;2te;merandet. ~~/~ ~~

.~nders Hvass ~ /Erik B. Neergaar~ AnnetteDahlerup

Kopi af kendelsen sendes til: ~
• Hanne og Claus Jensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening viArne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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