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•• matr. nr. IbOg las
!alinge Lyng
matr. nr. lb,ldu,lek,lel,
lea len leo lep ad, , , ,
Ellinge hovedgåre
Højb7 Sjælland.

Anmelder:
Landinspektører
S. Rud-Petersen
E. Pedersen

(

Nykøbing Sjælland

,.
D E K L A R A T ION.

Underter,nede ejer af ejendommen matr. nr. lb 'og'l~s 'Ellinge
Lyng, Ib, ldu, le), lel, lem, len, leo og lep/Errf~i ngwedgård, Høj-
b7 sogn, på~gg&r herved ejendommen følgende servitutter:

På hver parcel må kun opføres eet beboelseshus i en etage,
samt udhus og garlge. Beboelseshuset skal være .in~~t .~~ .~g,~~.~~k8
have en tagbældnirg ~å ~ver 250 i forhold til vandret plan. .

"Til opførelse af såvel beboelseshus som udhus og garage ml
kun anvendes nye materialer, ligesom alle udvendige flader skal hol-
des i dæmpede eller mørke farver, der passer ind i n~t~r~D. ,Taget .l
ikke beklædes JIled pap eller eternit aL red el18r ~.NHl tarve.

Sokkelh.jden på b7gningen .l ikke oyer.tige 60 ca. _ålt pi
c .' _:.

den side af bygningen, hvor ter~net er lavest.
På parcellerne må ikke opstilles beboelsesvogne herunder

campingvogne. Opsætnins aE- ·udyendige,. herunder fritstående ·TV ·anten-
ner må ikke finde sted.

Der må ikke på parcellerne findes nogen virksomhed, instal-
lation eller lignende der ved røg, støj eller ildelugt kan være til
gene for de omboede •

.-Parcellerne' ml ikke hegnes med raftehegn eller pigtrÅd8~
hegn.

Samtlige ejere af parcellerne der udstykkes fra ejendommen
er forpligtet til at være medlemmer af en grundejerforening. Denne
skal stiftES" så snart samtlige parceller fra hovedejendommen.er
solgt, og sælgeren er berigtiget til at k~ve den stiftet, når mindst
60 af parcellerne er solgt.

Det påhviler grundejerforeningen at overtage den fremtidige
vedligeholdelse af de. til brug for parcellerne udlagte private veje
samt de på ejendommen værende private vandløb. Ligeledes er grund-

: 4t ejertoren1ngen forpligtet til at tage skøde på samtlige på ejendom-l aen udlagte private vejarealer.
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Når ovennævnte forskrifter følges er forelæggelse for natu~-
tttdningsnævnet af bygl 1ngstegninger yedr~rende de en~.lt~ p~c.ller8
bebyggelse ufornøden, I Ar· byggetilladelse indhente~ fra Højby ~ogne-
råd.

Påtaleretten ti]kommer naturfredningsnævnet for Holbæk ~t,
Højby sogneråd samt det tor ejendommen oprettede grundejerforening.

Nærværende dekllration begæres tinglyst på matr. nre. Ib og las
b du ek el em enEllinge Lyng, Højby sogn og matr. nre. l ,l , l ,l , l ,l ,

leo og lepjEfrrJg; ggvedgård, Højby sogn, idet der med hensyn til byr-
der, servitutter og pantegæld henvises til ejendommens blad 1 tingbogen •...

a.&t ejer af matr. nr. lb og las,....lb.· ldu. lek, lel. lea le~. leo og I.P, '
• lamt l ad •

.~··J.1711.4«'/kj~· -:: .
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§ 25 stk. 2.
IATUnFRf.D~ lnG~MÆVNET

FOR HOL&A:.K hlfl T ,den 5. april 1968.

•
Bjarne Jensen O D _ J

/c~~en.
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