
04674.02

Afgørelser - Reg. nr.: 04674.02

Fredningen vedrører: Kohaven

Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 15-10-1968

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



•

REG.NR. O~~ 7~ ,o 2.0

kO\-\A'V E: N

\ ve Ir( ~ F R \:::.O N (N G~
INDHOLDSFORTEGNELSE

- De.Cc\iX.v OL t-~C)V\. Q..t {S/(CJ )0(6 <o 1;.~Uvt] \
ly s t- 2. 2/\0 \,,~e \o CA.A.. v ~ll<~v +v
~s+ vLc ~ ~ "-"t..Clr ocr \o.e.Cov~cr-e..\.. ~-e .\ o o {deJ

MATRIKE L FO RTEG N EL S E

(ajour pr. '22./ lO 196CC)
E ;. S omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre:

-
Gældende matrikulært kortbilag: :/,

Se også REG. NR.:



,
".:'~ "
"'U ~i'r,

":: l)

~
'U ",.... h,

~ ' ,
CQ , ,

~ -,'

~ j.;'

o...,, ....
"\\)... .;'

,~ ::.. .
bI' \~t.1 -Ir,

i' 'r, ' ,~ 0,

~ ,.,
.... 'o
....
1:1,:.
ti",,'

'I
~

e

Mt. t r •n r. lok
IH I I rtp,ft lfov".(l'~H!lrdt HøJhy lloRn.

REG.~R. 't'6 !Jr'
'I,'ly

(JVUr.I'tl t~lHHI'~rØI'<Jr
j)0111 U01.'OndlJUn
H1u1øvoj ,
OentofttJ •

ut.,Jnjltll kr. 4.-

1) 1'1 K 1j A li A. 'J' ION
........... -..- ...-"'--- -----_.- ..._----~.

.!.!.!!!.!.ty kflt M
Døn ph u<1lltyhn111f',lIplfUltJn villt,u nl,"rroJl:U ur fJllflul1.~~, Uil.1.t-:dOt1 u.t
pllrool..lul'ne Ild\o lam ydorltf(lH'l) udlttykkllu. D(lP' !flt! uruIll.or Ilt' un-

dorol.'dnoL Ut..lIJfTUlIlO ovur!''''rou fru un IHlrcol 1.11 vn nubopurool,

nl\.r do p,'lta1f·l)oI'øtLt.1.l{odo t1.1 Il,JlrV:JJl'llUdn dold.urlltlon flruJur tiet

llonfJ!f~ttln\mlJlJ1ftt ol-'; I.'lllador ovor1~ørul"n.

,at,hyer.ol,JO
Pr.. hV.tr 1)flf"Ot'l. mr, IHm ()pf"'rf~o Oflt lJohOt-lutlohu!:I 1JI11ut gurugu op; et

Ild n" ro Ut1hUll Lit brug 1~()r pnroolc;].,ron. lJ~honluouhu(JEJt ml\. hoJøt
Vf"ro 1 'Hm ol,np;u mod udrWt tot loftotuf:fl og ulml 10vr1Kt VMre 1
ovnrentltltfllll ru-1 un mod byp;n1 nf~uvo(1t,n:~ tnn for H~'.1by kOl1lnlune. IfUhotØ

udveud 1r;n fl\ "vr. ukul f~od k.onchm fl r (Jo pfd,lIleuerl'1 t. tigoclo, ot,ledflD

flt. bohyp;gulu4-n kun lndf.~l·l nom ot lud j c1llnuoluon Hf et UOllllllorhuo-

kVflrtnr, (Jorn fulllfH' mnukt. lJlllllllfHl rJlod u~\'Jd()tu nrlturukl'llhud or. Oler-
prillg. Judon pfl["(Jol1onu bobYf·a;;td,un IlIfl. IJf.luugYlldol.1, ulw] bygnlngø-
t.f.'F:nlll(~tln f~()dk.()nd(llJ uf de pl\t,t,dohtl['el.l..tg(Hlo.

n!!!~ t \{tllJ~'
I}ubygt:c.luon I:ll kun \>ony l.l.nll t.11. bolJno 1 tlO, lllUH ctnt nklll dop; vmre

cm p',r~(;ltlj(lr t..lllndt c)nrl ut hnvtJ pl"lVIlt, IWr\l.ol' ollar .llf~n(Jndo

ut"'.1fr1 fofThvorvfJvirkllolllt!ocl, I,:rlfl~\llltt. kVlIrtoJ'(,tu kurulct.or lkk.-. der-
vnd mndrnø, oi( undnr foruclU1t'ltntnp, flf, flt dot ikko rno<1føror ulurn ..

por for do ornbnon(lr.. D(tt er forllurl t p~ )ln)~oolln('nu ut tn<1rot t.e

no~tln v1rkn(),lIhuc1 ollor l'ul:0l.U.\o (l,ol(tlL, dur vnd udlJr(Hluluo uf ut."'J,

r''''~, 11do ] Uf:t, uiJtlh.'f~tJl:t.p.t; ulme 811"'1" l tK,nnnde llInd ret \'0 kun med-
r",r .. uhnhnK \Jller K\lu~ for du oUlhoOflCh,.

,H!ip;,n
1~."rcol1orne llkul hup,noo U10d lovCJndu llnHrl - Ot~Qr.. mod voJ-, mon dut
.luvoncl., h0611 kran 1.11 lndnu tlfJLtot UIOt! t.rr\dhogn.



•

,I

e
e
e

•

Overkørsler og parkering
Der m~ kun etableres een overkørsel til hver parcel, og udgif-
terne hertil afholdes af parcelejeren. På hver parcel skal der
indrettes 2 Jilparkeringspladser, men en garage med forplade af
tilstrækkeli~ størrelse vil også kunne godkendes. Autoparkering
på udstyknin~sarHBletB veje er forbudt.

Va1!~foroyning
Parcelejerne er pligtic.~eat vl.ereandelshavere i andelsslllskabet
Gudmindrup vandv~rk Sillat til at påtage sig de forplig~elser,som
andelsselskaoet foreskriver, herunder at tåle de ulemper, som
opgravnin~~ p 'l parcellerne for reparation ln.m. af ledningsnettet
medfører.

Aflobsforhold
Parcelejerne er pligtige at indrette afløbsforholdene på parcel-
lerne efter 11øjby kOITl::J.unessundhedskornrniooions forskrifter.

~
Grundejerforeningen er pligtig at foranledige at det eksisteren-
de drænByst~la vedligeholdes samt 8ørge for oprensning af Gærde
Å i overensstemmelse med koramunens forskrifter og grundejerfor-
eningene vedtægter.

Elektriske forsyningsledninger
Langs vejene opsætte3 el-lfi8ster,medens stikledningen til byg-
ningen skal være jordkabel, idet luftledninger ikke er tilladt.
Samtlige parceller skal respektere don til Nordvest Sj~lland8
~lekt~icitet~værk tinglyute de.:laration af 14/8-61 om lo kv li-
nie.

Grund~jerforeni~gen
Parcelejerne er pligt:1.Ceat være medleml:leraf Kohavena grundej-
erforening, som varetager parcelejornes fælles anliggender og
interesaer.
Sælgeren af udatykningsarealet er, indtil alle parcellerne er
solgt, berettiget til at deltaee i grundejerforeningena møder
og generalfol'samlinger, [nen har ikke medlemlJpligt for usolgte
parceller. Høj by komtnune har ret til ved en re~l·l.feentantat
deltage i grLlndejerforeningens møder og generalfol'aamlinger, og
denne repræsentant har - dog uden uteHuaeret - bef"'jelse til at
ytre oig og de til forhf,mdliDg fOJ'eliG~ende eruner.



Y.eje
De i forbiru:ulsc med udstykningen udlugte vojaroaler ifølge ud-
13tykningaplclnenovertages af grundojerforeningen. Vejenes før-

tt ste anlæg blstående af en uefæBt1geloe med 15 cm tykt lag ste-
net og lere ,;vejfyld, der afrettes l.o.ed leret vejgrus og tromles,
ud føres af .Jælgeren, medens grundej crforcningen aelv ofter for-
handling met de respektive myndigheder træffer beotemmelse om
vejenes s~n~re udbygning og fromtidige vedlig~holdelse.

li'lBllesarealet
Det i forbir,delse I:ledudstykningen udlagte fællesareal iflg. ud-
stykningspl nen tilskødes grundejerforeninepn. Arealet skal hen-
ligge til f -i uhindret benyttelse, og nl beplantning og vedlige-
holdelse fo 't1stås af grundejerforeningen. På arealet er ting-
lyst deklar,ltion om at det ukal kunae erhverves af amtet, såfremt
vejudvidelsf: skal finde sted.

Fortolkning af servi tutbestern'oelserne og p:\ tale t11 disse
Alle spVJrgs'lål om fortolkning af grundejerforeningE.:!lsvedtægter
og lignende afgøres i tvivlstilfcalde af Højby kOlll::lunalbeatyrelse,
hvis fortol.~ning grund~ j erforenine;en er pligtig at underkaste sig.
Påtaleberet~igct til foranstående servitutbestemillelser er Højby
kommunalbestyrelse og Kohavens grundHjerforening. Desuden er sæl-
geren af udctykni~;sarcalet pltaleberettieet, indtil samtlige par-
celler er solgt samt N~turfredningbnævnet for Holbæk Amt.

e
tt
e

Foranstående bt:stemmelser vil være at tinglyoe på matr.nr. 1ck E1-
linge Hovedgaard, Højby Dogn og på parceller udstykkede herfra.

Tiltrædeo af skødehaver
N.P. Petersen

København, den 22/3 1968
SOLGHUND A/'J
Stefansgade 78
2200 København N.
John Wil1umeen

Herv(:d gOdkendes de af deklarationens servi tutbe-
stemlllell-3c;r,der vedrører landsbygf~elovens § 4, stk. l.

Højby sogneraad, d. 25/3 1968
Johe. Holm

Frod.
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e Nærv~cende deklaration tiltrædes 1 medfør
af nntrufredningslovena § 25 stk. 2.
NN1'Uf, PR!<:DNINGSUÆVUBT
IPOR I ::JLDI3KAMT • den 15. okt. 1968

Bjarne Jensen
/ClauB Larsen

.

§ · Kr. i're IUmmHT T DAGj'-)OGlm FOR NYK0i3ING•
§ 12 :10" 00 " SJ:ELL. K0BS:LAD DC DnAG8HOH~l BIRK
§ 14-1 • 4" 00 It DEN 22 OKT. 1968 TINGLYST·
§ 14-2 · 3" 00 It•
Kass. " " Udskr. af A/S reg. forevist

• TALT l7Kr.oo dre

Anm: Forud hæfter andre servitutter.

K.E. Hansing
/HD1st

Afokriftens rigtighed bekræftes herved
Gentofte'Æe9}5. novamber~968
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