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Matr. nr. 13 a

Kaldred by.
Bregninge sogn.

LandsretssagfØrer
Jørgen H. Pedersen.
HØjbro Plads 5.
1200 KØbenhavn K.

...

D E K L A R A T ION

på matr.nr. 13 a Kaldred by, Bregninge sogn, tinglyses i anledning
af nævnte matrikelnumres forestående udstykning til sommerhus-
område fØlgende bestemmelser Bom servitutstiftende som bindende
fo~ de nuværende og fremtidige ejere af ejendommen og alle par-
celler heraf. forud for al kommende pantegæld og senere servitut-
ter og byrder:

~:(
.1 l. OMRADETS UDSTRÆKNING.

Nærværende deklaration omfatter det på vedhæftede deklarations rids
viste areal afgrænset med prikket signatur. På deklarationsridset
er endvidere angivet områdets opdeling i arealer forbeholdt som-
merhusbebyggelse, beplantningsbælter. grønne områder. samt arealer.
hvor der kan tillades indrettet butikker m.v. Endvidere er an-
givet områdets hovedfordelingsveje.

,II

2. OMRADETS UDSTYKNING OG ANVENDELSE.
Arealer. hvorpå eksisterer 2n tæt beplantning. må ikke udstykkes i
mindre parceller end 2000 m • medens ingen parcel iØvrigt må ud-
stykkes med et nettoareal (d.v.s.excl. vejareal) på mindre end
1200 m2• Amtsrådet kan dog tillade at dele af2samlede udstyknings-
plane2 udstykkes i mindre parceller end 1200 m • dog ikke under
800 m •

A. Sommerhusområderne:
På de ifØlge deklarationsridset viste arealer til sommerhus anvend-
else må parcellerne kun benyttes til sommerhusbebyggelse. hvorved
forstås bebyggelse. der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1/4 - 30/9 og udenfor dette tidsrum kun til kort-
varige ferieophold. week-ends og lignende.
Parcellerne må kun benyttes til beboelse. Det skal dog være
tilladt at have privat kontor. atelier. tegnestue eller lignende
rolig erhvervsvirksomhed i forbindelse med beboelsen. når det
'kan,ske uden at ejendommens karakter af sommerhus derved brydes.,
eller kvarterets karakter af sommerhusområde ændres. aamt under
forudsætning af. at det ikke medfØrer ulemper for de omboende.

Holh"'='k. F r.j,"rri h~/19 ~_/__
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støj, rystelse
være til gene

parcellerne haves nogen virksomhed, installation,
ag, dyrehold eller andet, som ved støv, røe, lugt,

ellrr ved nit udseende eller på anden mAde kan
or de omboende.

Al parkering al' last- eller flyttebiler samt busGer, eamping-
vo(;ne og ligne1 de er forbudt på og uden for p are elI erne. me d-
mindre parkerillgen alene sker med henblik på samtidig af- og på-
læsning af var~'t' m. v. Med hensyn til campingvogne må det dog
være tilladt aL parkere een vogn på hver parcel i tilknytning
til bebyggelsen.

Al anden parket'ing er till~dt på de enkelte parceller og udenfor
disse alene på ,le dertil indrettede parkeringspladser •

B. Eventuel e·hvervs- og hel&rsbebyggelse.
rå de på deklalationsridset angivne parceller til eventuel er-
hvervsanvendel! e skal det - uanset ovenstående - være tilladt
at indrette så(:,9.nneerhvervsvirksomheder eller lokaler, som be-
tjener sonunerhl':10mrådetsbeboere, ligesom det skal være tilladt
i tilknytning i il disse erhvervsvirksomheder at indrette en hel-
årsbeboelse. r~r må dog ikke udØves nogen art af virksomhed,
som ved støv, l'Jg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende
eller på anden "låde er til ulempe for de omboende.

, .
J. BEBYGGELSENS ?LACERING OG UDFORMNING.

A. Sommerhusollir'å.derne:

a. På. hver pal'~el må kun opf,1res een enkelt bygning til beboelse
af mindst 3) m2 grundflade, Herudover tillades opfØrt et ud-
hus og/ellet' en garage samt et gæstehus. Husenes ydre byg-
ningsdele, .erunder tag, dØre og vinduer, skal fremtræde i
dæmpede far~er, der hverken ml være skæmmende eller stærkt
iøjnefaldenle, og som falder sammen med naturens farver.
Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes.
Til taget mt ikke anvendes materialer af grønne eller rØde
farver, bor~set fra græstørv og teglsten. Sokler holdes
sorte - a.sf:l.lteredeeller t.jærede - eller udfØres i facadens
materialer.

b. På hver par~el skal i forbindelse med parcellens bebyggelse
afsættes plids til mindst to parkeringspladser incl. evt.
garager.

a. Det bebygge!e areal - herunder medregnet udhus og garage -
må på en pa~cel ikke overstige 1/10 af parcellens netto-
area.l. Til nettoareal kan i denne forbindelse' ikke medregnes
jordstrimle~ af mindre bredde end 10 m eller arealer. hvis
forbindelse med den bebyggede del af parcellen udgØres af
sådanne jor lstrimler.

d. Al bebyggel:e skal holdes mindst 10 m fra. vejmidte og mindst
5 m fra nab'Jskel. Dog kan udhuse og garager anbringes indtil
2,5 m fra. nitboskel, når betingelserne i bygningsreglementets
kap. 13 stk 3 a-d er opfyldt.

e. Bygningsh~jrl,en ska.l være een eta.ge uden udnyttet tagetage, og
ingen del at'bygningen må være hØjere end 4.5 m over terræn.
H~Jden på Bukkel fra eksisterende middelkote må ikke over-

: I
•
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f. Antenner ov... taghØjde er ikke tilladt på de enkelte parceller •.
Dog skal del være tilladt at opstille fællesantenner for et
større samlet område efter r,rundejerforeningens anvisning.

g. Der må ikke på parcellerne opsættes skilte eller lignende,
"der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende.

h. rØvrigt henvises til gældende bestemmelser i såvel bygnings-
som sundhedslovgivningen m.v.

i. Såfremt bestemmelserne i punkt a. overholdes og såfremt be-
byggelsen sker i henhold til en af bygningsmyndigheden med-
delt byggetilladelse, er særskilt forelæggelse af bebyggelsen
for fredningsnævnet ufornØden.

•
B. For eventuel erhvervsbebyggelse

samt hertil ~nyttede helårsboliger på de til næringsdrift ud-
pegede areal~r skal gælde landsbyggelovens almindelige be-
stemmelser, log således at bebyggelsen ma.x. må opfØres med
een etage og udnyttet tagetage, og idet bebyggelsesgraden
max. må være 1/4 af grundene netto-areal.

" ' ..

4. HEGN OG HAVER.
Mod veje og fællesarealer af enhver art har parcelejeren pligt t~l
at opsætte egne hegn, medens der mod naboparceller kan opsættes
fælleshegn alt efter hegnlovens almindelige regler, hvorved be-
mærkes:
~ der overalt kun må hegnee med levende hegn, indenfor hvilket

der kan tillades opsat et luftigt hegn som dyrehegn eller lig-
nende i en maximal hØjde af 1,20 m.,

Ai parcelejerne i skel mod veje og fællesarealer af enhver art har
pligt til snarest muligt - og inden l år - efter ejendommens
overtagelse at plante hegn samt stedse vedligeholde dette,

at parcelejerne er pligtige at tåle en skelbeplantning på indtil
3 m. s hØj de.

Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge
eller uhæmmet vækst er til væsentlig ulempe for naboerne. Bepla.nt-
ninger på parcellerne kan kræves beskåret til en hØjde af 3 m + l
gange afstanden til naboskel eller vejkant.
Uanset ovenstående må eksisterende, levende hegn og tætte bevoks-
ninger i området ikke fjernes, og beskæring og udtynding af disse
beplantninger må kun foretages i det omfang, det er nØdvendigt
til deres bevarelse og fornyelse.
Den ubebyggede del af parcellerne skal anlægges og stedse vedlige-
holdes på passende måde. Således påhviler det grundejerne at ved-
ligeholde parcellen ved græs slåning mindst 2 gange årlig~ Ved Set.
Hans og i eftersommeren.
Uanset det ikke er ~illadt at hegne parcellerne med faste hegn,
skal det være tilladt på parcellerne i tilknytning til bebyggelsen
at opstille læskærme af murværk. raftehegn, plankeværk eller lig-
nende i en hØjde af indtil 1.80 m. når længden ikke i nogen ret-
nins overstiger 8 m.
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FÆLI.,EGAREALE~
De på dcklarLtionsridsct angivne fællesarealer omfatter be-
plnntningsbæ ter til afskærmning af sommerhusomrAderne mod de
større veje :amt sti- og opholdsarealer til fælles brug for
hele omrAdet

b. DL.plantnings"ælter anlægges af sælgerne forinden udstykningen
gennemføres ~;om 5-rækkede plantebælter af et varieret artsvalg
efter sognerådets nærmere godkendelse. Det pAhviler sælgerne
at pleje og vedligeholde bælterne, indtil grundejerforeningen
er dannet og har overtaget fællesarealerne og deres fremtidige
vedligeholdelse. Der mA ~ oversigtsarealerne ikke foretindes
planter, hvis højde overstiger l m over en flade gennem de til-
stØdende vej0s midtlinier, jfr. deklarationen pkt. 6 c.

a. De øvrige fæ lesarealer og stier.
Disse fællesl'realer anlægges af sælgerne mindst som græsarealer.
og de vedlig('holdes ved mindst een slAning to gange Ar~t.
NAr grundejeJ'foreningen er dannet, skal den tage skøde på disse
arealer samm(·n med beplantningsbælterne og stedse vedligeholde
dem. Plantellælterne skaI steds e vedli geholdes som sådanne,
medens de øvrige fællesarealer i fremtiden kan anlægges efter
grundejerforpningens ønsker, nAr udnyttelsen til stadighed sig-
ter imod den fælles rekreative anvendelse for omrAdets beboere.
Ingen af fællesarealerne må fremtidigt udstykkes særskilt eller
bebygges. Dog skal det være grundejerforeningn tilladt efter
sognerådets lIærmere godkendelse at opføre enkelte bygninger på
fællesarealet til eventuel fælles udnyttelse af beboerne i som-
merhusomrAdet.

d.

6. VEJE, VAND, KLOAK og EL.
a. Veje: De pA deklarationsridset angivne to fordelingsveje A-B og

C-D udlægges med en bredde af 12 ro og gives et profil bestående
af 6 rokørebnne og 2 x 3 m rabatter.
Andre veje udlægge s i almindelighed med en bredde af la m og
gives et profil bestAende af 6 m kØrebane og 2 x 2 m rabatter.
Dog kan udstykningsvejene også gives andre profiler, når disse
mindst indeholder en kørebane på 6 m og har en samlet bredde.
der i sin væsentligste udstræk~ing ikke er mindre end la m.
Korte blinde boligveje kan udlægges med 6 m~s bredde. og deres
kØrebane kan anlægges med 4,5 m~s bredde.
Sælgerne anl~gger vejene med græsrabatter og kørebanen udfØres
med macadam- og grusbelægning, forinden udstykningen gennemfØres.

b. på alle veje indenfor udstykningsomrAdet skal respekteres en gen-
sidig færdseJsret til alle parceller indenfor området.

a. Ved vejes udmunding i de offentlige biveje vil blive pålagt over-
sigter, der ckal være 15 x 60 m.
Ved vejes udmunding i de to fordelingsveje A-B og C-D vil blive
pålagt oversigter. der skal være la x 60 m.
Ved boligvejenes udmunding i stamvejene eller i andre boligveje
skal oversigterne etableres ved hjørne afskæringer med en længde
af mindst 5 m.'
Alle nØdvendige oversigter vil blive pålagt. ved sær18e oversigts-
deklarationer.
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Kloak: Forin,len udstykninger til sommerhusbebyggelse gennem-
føres. skal d~r foreligge en af landvæsenokommissionen god-
kendt plan fo~ ~mrådets spildevandsafledning og evt. dræning •
Parcelejerne Ir forpligtet til at drage omsorg for, at be-
byggelser og ;tørre beplantninger holdcs i en afstand af mindst
2.5 m fra hov'dledninger til vand og kloak •
Vand: Forinden udstykningen gennemfØres. forsyncs parcellerne
på sælgerens foranledning med vand efter en af landvæsenskommis-
sionen meddelt vandindvindingsret. Samtidig med hovedledningen
udfØres stik ind til parcellerne, og der afsluttes med stophane
på parcellen.
Parcelejeren er forpligtet til at være medlem af det vandværk.
med hvem sælgrren evt. har indgået aftale med hensyn til om-
rådet s vandfo \'syning •

t. El: Forinden udstykningen drager sælgeren' omsorg for, at even-
"t'U"ellehØjspælldingsledninger på det pågældende areal forstærkes
i overensstemllelse med stærkstrØmsreglementets krav og efter nær-
mere aftale mf'd ledningens ejer.
En almindelig el-forsyning af området kan foranstaltes af grund-
ejerforeningen om denne måtte Ønske det.

g. Inden for området kan der uanset tidligere anfØrte betingelser
anlægges transformerstationer efter bygningsmyndighedens god-
kendelse.

h. Skulle det offentlige med hjemmel i gældende lovgivning forlange
udstedt deklarationer med eller uden pant om vej. kloak, be-
lysnings- og vandforsynings- eller lignende anlæg, er parcel-
ejerne pligtige at underskrive og lade tinglyse sådanne dekla-
rationer på de kØbte parceller.

i. Samtlige de i området etablerede ledninger til områdets forsy-
ning skal i det omfang ledningerne ikke vedligeholdes af vand-
værk, el-værk eller offentlige myndigheder, vedligeholdes af
grundejerforeningen, dog således at de enkelte parcelejere selv
vedligeholder de stik, der lØber fra ledning i vejen og til ejen-
dommen.
Parcelejerne er forpligtet til at tillade de eventuelle nØd-
vendige master. afstivninger og barduner fra elektriske m.v.
anlæg ved veje og på egen parcel. Hver parcelejer er endvidere
forpligtet til at tåle anlæg af transformerstation efter nær-
mere forhandling med det pågæluende el-værk, mod at parcelejeren
oppebærer den erstatning, el-værket i den anledning yder. Det
vil dog blive tilstræbt, at evt. transformerstationer hoved-
sageligt placeres i de udlagte fællesarealer.

7. GRUNDEJERFOREN[NGEN.
Når 200 parceller er solgt i området - eller efter kommunalbesty-
relsens skØn - skal kØberne på sælgerens foranledning indkaldes
skriftligt og med 14 dages varsel til et mØde for at danne en grund-
ejerforening.

• Enhver parcelkØber har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.
på den stiftende generalforsamling afgØres alle valg ved simpel stem"e meflerhed blandt de fremmØdte.
Grundsælgereh'har; indtil alle parceller er Bolgt, ret til at give
m~de pi grundeJertoreningens generalforsamling dog uden stemmeret.
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Grundejerfor~ningen skal tage skØde på fællesarealerne (veje, par-
keringsplads 'r og grønne områder) og skal oørge for vedligehold-
else af dissl arealer. Grundsælgeren mA deltage i vedligehold-
elsesomkostnjnger af veje og grønne arealer forsåvidt angår u-
solgte parceller fra det tidspunkt vejene og de grønne områder
i vedkommende etape er anlagt.

Grundejerforeningen skal iØvrigt påtage sig de i nærVærende de-
klaration nærmere angivne forpligtelser.
Til fordel for grundejerforeningen skal parcelejerne være for-
pligtet til at udstede en pantstiftende deklaration for et belØb
af kr.6.000,oO pr. parcel til sikkerhed for gennemfØrelse af om-
rådets anlæg efter nærværende bestemmelser.

Forude~ de tidligere nævnte forplig~elser skal grundejerforeningen
påtage sig at ,'tablere fælles renovationsordning for grundejerne,
indtil der eventuelt gennemfØres en kommunal renovationsordning.

Foreningen skal snarest foranledige, at der gennemfØres en numme-
rering af parcellerne og at der opsættes kvarternavne og/eller
vejnavne. Husnumre opsættes af den e~kelte parcelejer efter den
gennemfØrte nummerering.

8, PÅTALERET.
l Påtaleret i henhold til nærværende deklaration tilkommer Brftgninge-

Bjergsted sogneråd, endvidere Holbæk amtsråd som bygningsmyndighed,
samt grundejerforeningen,.når denne er stiftet, og udstykkerne,
sålænge de er ejer af parceller •

Naturfredningsnævnet for Holbæk amt har påtaleret med hensyn til
deklarationens pkt. 3 A.a, f. og g.

9. TINGLYSNING.
Med hensyn til de ejendommen matr. nr. l3a Kaldred by, Bregninge
sogn påhvilende pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Foranstående deklaration kan tiltrædes af HOlbæk Amtsråd som byg-
ningsmyndighed i medfØr af landsbyggelovens § ~•

. '
l '

•

KØbenhavn, d. ~~-'Ib 1968.
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19~, Kaldred by, Bregninge so~n.

D E K L A R A T ION.

p~ matr. nr. 19~, Kaldred by, Bregninge sogn, tinglyses i an-

lcdnjng af nævnte matr" nr.'s forestående udstykning til sommerhusområ-

ttdC følRcnde bestemmelSIr som servitutstiftende som bindende for de nu-

vll'rpndco~ fr€'mtidige ('jere af ejendommen og alle parceller heraf, forud

for nl kommende pantegxld og senere servitytter og byrder:

1. Omr~dcts udstrækninr,.

Nærværende deklaration omhandler det på vedhæftede deklarationsrids vi-

sb.~ areal afgrænset med prikket signatur. På deklarations-ridset er end-

videre angivet områd~tG opdeling i arealer forbeholdt sommerhusbebyggel-

se, beplantningsbælter, grønne områder, samt arealer hvor der kan tilla-e.-des indrettet butikker m.v. Endvidere er angivet områdets hovedfordelings-

veje.

e 2. Områdets udstykning og anvendelse.

Ar~aler hvorp~ eksisterer en tæt beplantning må ikke udstykkes i mindre

parceller end 2000 m2, medens ingen parcel iøvrigt m; udstykkes med et

nettoar~al (d.v.s. exel. vejareal) på mindre end 1200 m2• Amtsrådet kan

dog till3de at dele af samlede udstykningsplaner udstykkes i mindre par-

e~ller e~d 1200 m2, do~ ikke under 800 m2•

A. Sommerhusområderne:

jltPå de ifolgc deklarationsridset viste arealer til sommerhusanvendelse må

Holbmk !':r.j.nr. ,,' ',: C /19 (- \.,~•., .
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parcellerne kun benyties til sommerhusbebyggelse hvorved forstås be-

byggeIse der alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1/4 -

30/9 og udenfor dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, week-ends

og lign.

Parcellerne må kun be>lyttes til beboelse. Det skal dog være tilladt at

have privat kontor, atelier, tegnestue el. lign. rolig erhvervsvirksom-

hed i forbindelse med beboelsen, når det kan ske uden at ejendommens• karakter af sommerhus derved brydes, eller kvarterets karakter af som-

merhusområde ændres, samt under forudsætning af at det ikke medfører

ulemper for de omboende.

Der må ikke på parcellerne haves nogen virksomhed, installation, indret-

ning, oplag, dyrehold eller andet, som ved støv, røg, lugt, støj, ry-
• stelser eller ved sit udseende eller på anden måde kan være til gene for

de omboende.

Al parkering af last-el. flyttebiler samt busser, campingvogne og lig-

nende er forbudt på og uden for parcellerne, medmindre parkeringen ale-e
e ne sker med henblik på samtidig af- og pålæsning af varer m.v. Med hen-

syn til campingvogne må det dog være tilladt at parkere een vogn på hver

parcel i tilknytning til bebyggelsen.

Al anden parkering er tilladt på de enkelte parceller og udenfor disse

alene på de dertil indrettende parkeringspladser.

B. Eventuel erhvervs- og helårsbebyggelse.

på de på deklarationsridset angivne parceller til eventuel erhvervsan-

vendeIse skal det - uanset ovenstående - være tilladt at indrette så-

danne erhvervsvirksomheder eller lokaler som betjener sommerhusområdets

jIt beboere, ligesom det skal være tilladt i tilknytning til disse erhvervs-

virksomheder at indrette en helårsbeboelse. Der må dog ikke udøves no-
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gen art af virksomhec, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved

sit udseende eller på anden måde er til ulempe for de omboende.

3. Bebyggelsens placering og udformning.

A. Sommerhusområderne:

a. på hver parcel må kun opføres een enkelt bygning til beboelse, af mindst

30 m2 grundflade. Herudover tillades opført et udhus og/eller en garage

• samt et gæstehus. Husenes ydre bygningsdele, herunder tag, døre og vin-

duer, skal fremtr2'de i dæmpede farver, der hverken må være skæmmende el-

ler stærkt iøjnefnldende, og som falder sammen med naturens farver. Blan-

ke eller reflekterende materialer må ikke anvendes. Til taget må ikke an-

vendes materialer af grønne eller røde farver, bortset fra græstørv og

teglsten. Sokler holdes sorte - asfalterede eller tjærede - eller udfø-
• res i facadens materialer.

b. på hver parcel skal i forbindelse med parcellens bebyggelse afsættes

plads til mindst to parkeringspladser incl. evt. garager.

e
e

c. Det bebyggede areal - herunder medregnet udhus og garage - må på en par-

cel ikke overstige l/lO af parcellens nettoareal. Til nettoareal kan i

denne forbindelse ikke medregnes jordstrimler af mindre bredde end 10 m

eller arealer, hvis forbindelse med den bebyggede del af parcellen udgø-

res af sådanne jordstrimler.

d. Al bebyggelse skal holdes mindst 10 m fra vejmidte og mindst 5 m fra na-

baskel. Dog kan urthuse og garager anbringes indtil 2,5 m fra naboskel,

når betingelserne i bygningsreglementets kap. 13, stk. 3 a-d er opfyldt.

e. Bygningshøjden skal være een etage uden udnyttet tagetage, og ingen del

af bygningen må v:ere højere end 4,5 m over terræn. Højden på sokkel fra

eksisterende middl'lkote må ikke overstige 40 cm.
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f. Antenner over tagh3jde er ildce tilladt p~ de enkelte parceller. Dog skal

det være tilladt at opstille fællesantenner for et større samlet omr~de

efter grundejerforeningens ~nvisning.

g. Der må ikke p~ parcellerne opsættes skilte el.lign.; der virker generende

eller skæmmende p: kvarterets udseende.

~ h. løvrigt her.vises tLl gældende bestemmelser i såvel bygnings- som sundheds-

lovgivningen m.v.

tt i. Såfremt bestemmelserne i punkt a overholdes og såfremt bebyggelsen sker i

h. t. en af bygningsmyndigheden meddelt byggetilladelse er særskilt fore-

læggeIse af bebyggelsen for fredningsnævnet ufornøden.

B. For eventuel erhvervsbebyggelse samt hertil knyttede hel~rsboliger

på de til næringsdrift udpegede arealer skal gælde landsbyggelovens

almindelige bestemmelser, dog således at bebyggelsen max. må opføres

med een etage og udnytte tagetage, og idet bebyggelsesgraden max. m~

være 1/4 af grundens nettoareal.

e
e

4. Hegn og haver.

Mod veje og fællesarealer af enhver art har parcelejeren pligt til at

opsætte egne hegn medens der mod naboparceller kan opsættes fælles-

h~gn alt efter hegnlo7ens almindelige regler, hvorved bemærkes:

at der overalt kun må hegnes med levende hegn indenfor hvilket der kan

tillades opsat et luftigt hegn som dyrehegn elI. lignende i en ma-

ximal højde af 1,20 m,

~t parcelejerne i skel mod veje og fællesarealer af enhver art har pligt

til onRroAt muligt - og inden l år - efter ejendommens overtagelse

ot pl~nto hogn samt stedse vedligeholde dette.

~l r~rc'110jnrne 0r pligtige at tåle en skelbeplantning pA indtil 3 mIs
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Der ~ ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge eller

uhæmmet vækst er til væsentlig ulempe for naboerne. Beplantninger på

parcellerne kan kræVeS beskåret til en højde af 3 m + l gang afstanden

til naboskel eller v' jkant.

Uanset ovenstående m~ eksisterende, levende hegn og tærte bevoksninger

• i området ikke fjernes, og beskæring og udtynding af disse beplantnin-

ger må kun foretages i det omfang, det er nødvendigt til deres bevarel-

se og fornyelse.

Den ubebyggede del af parcellerne skal anlægges og stedse vedligeholdes

på passende måde. Således påhviler det grundejerne et vedligeholde par-

cellen ved græsslåning mindst 2 gange årligt ved Set. Hans og i efte~-

sommeren.

Uanset det ikke er tilladt at hegne parcellerne med faste hegn, skal det

være tilladt på parcellerne i tilknytning til bebyggelsen at opstille læ-e
e skærme af murværk, raftehegn, planteværk eller lignende i en højde af ind-

til I,RO m, når længdrJn ikke i nogen retning overstiger 8 m.

5. Fællesarealer.

a. De på deklarationsridset angivne fællesarealer omfatter beplantnings-

bælter til ~fskærmning ~f sommerhusomr~derne mod de større veje samt

sti- og opholdsarenler til fælles brug for hele onr&det.
b. Beplantningsbælter anlægges af sælgeren forinden udstykningen gennem-

føres som 5-rækkedc plantebælter af et varieret artsvalg efter sogne-

• rådets nærmere godkendelse. Det påhviler sælgeren at pleje og vedli-

geholde bælterne indtil grundejerforeningen er dannet og har over-

tAget fællesarealerne og deres fremtidige vedligeholdelse. Der må i over-
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sigtsarealerne ikke forefindes planter hvis højde overstiger l m over

~n flade gennem de tilstødende vejes midtlinier, jfr. deklarationen

pkt. 6, c.

c. De øvrige fællesarl~lGr og stier.

~ Disse fællesarealer anlægges af sælgeren mindst som græsqrealer, og

de vedligeholdes v' d mindst con slåning to gange årligt.

• Når grundejerforeno ngcn er dRnnct, skal den tage skøde på disse arealer

sammen med beplant ingsbælterne og stedse vedligeholde dem.

Plantebælterne skaL stedse vedligeholdes som sådanne, medens de øvrige

fæll;parealer i fremtiden kan anlægges efter grundejerforeningens øn-

sker, n~r udnyttelsen til st~, ighed sigter imod den fælles rekreative
" anvendelse for områdets beLceo -?

d. Ingen af fællesare~lerne m~ f:'-::mtidigtudstykkes særskilt eller bebyg-

ges. Dog skal det være grunde"erforeningen tilladt efter sognerådets

nærmere godkendel~o at opfør9 -::nkeltebygninger på fællesarealet til
ee eventuel fælles udnyttelse ~f )cboprne i sommerhusområdet.

6. leje, vand, kloak og ol.

a. V",je: De pÅ deklarationsridsat anG' o-nr:to fordelingsveje A-B og C-D

udlægges l:'leden 0!'cdde af 12 rJ 00 b1'lCs c--: profil best<1ende af 6 m

kørebane og 2 x 3 m r~batter.

Andre veje udlæggJs i al~indelighed med en bredde af 10 m og gives et

profil bestående tf 6 m kørebJne og 2 x 2 m r~batter. Dog kan udstyk-

ningsvejene også ~ivCG andre profiler, nBr disse mindst indeholder en

kørebane pR 6 m og hnr en samlet bredde, der i sin væsentligste udstræk-
•

ninr; ikke cr mindre end 10 m. Korto blinde boligveje kn.n udlægges med

( m10 bredde og ceres kørebane kan anlæg~es Med 4,5 m's bredde.
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:: .... ,.~.:.('!l 1l111tl'gger 'ejene med græ.srabatter og k21rebnnen udført med ma-

: ·d:,:"- ,,~~ t1;rusbelæ! :ning forindp.n udstykningen gennemføres.

l'. ':"; :t '. ',~' Vt,' jC" inden f'or udstykningsomrlJdct skal respekteres en gensidig

~··":·.~::,"'~~r('ttil alle parceller indenfor området.

, : .:. ·;t'.: c'~' udmundin,': i de offentlige bive je vil blive P,) lap;t oversig-

:~~. d~r skal være 15 x 60 m.

~~j v~j~s udmundin; i de to fordelingsveje A-B og C-D vil blive pAlagt• 'id (.'..:-ligvejenes udmunding i stamvejene elI. i andre boligveje skal

:,2~~~~terne etableres ved hjørneafskæringer med en længde af mindst 5 m.

Åi:~ ~~dvendige oversigter vil blive pålagt ved særlige oversigtsdekla-

d. K:o~~: Forinden udstykninger til sommerhusbebyggelse gennemføres, skal

i2r :orligge en af landvæsenskommissionen godkendt plan for områdets

spildevandsafledning og evt. dr~ning.

e
e

Parcelejerne er forpligtet til at drage omsorg for, at bebyggelser og

,stzrr0 beplantning(~r holdes i en afstand af mindst 2,5 m fra hovedled-

nin~er til vand o~ kloak.

~. ~: Forinden uds i,ykningcn gennemføres forsynes parcellerne pli sælgerens

foranledning med v~nd efter en nf landvæsenskommissionen meddelt vandind-

vindin~cret. Samti'li~ med hovedledningen udføres stik ind til parcellerne,

Of'; der afsluttoG m,!u ctophane p,~ parcellen.

P~rcele.ioron (!r forpli",tct til (Jt være medlem af det vandværk med hvem sæl-

~~r~n evt. h~r ind~~ol nftnlo m0d hensyn til omrAdcts vandforsyning.

..•
f'. g: Fod nd'1n udsty \rd.nr-':fJn drap;IJr n;dgeren omsorg for a t eventuello høj-

::p;nl'1in~61'J(1n-inp;f'T ptl dut p;i/~ff)J l:endl: areal forsta'rkes i overensstemmelse

te. j l: ,. •
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En almindelig cl--orsyning af området kan foranstalte s af erundcjerfor-

cningen om denne r'l& tte ønske det.

g. Inden for området kan der uanset tidligere anførte betin~elscr anlægges

transformerstationer efter bygningsmyndighedens godkendelsG.

h. Skulle det offentlige med hjemwcl i gældende lovgivning forlange udstedt

deklarationen med eller uden p~nt Orrlvej ~ kloak, belysnings- o~ vand for-

~ synings- eller lisnendc anl~g, er ~arcelejerne pligtige at underskrive og

lade tinglyse såd~nne de~laratlo~er på de købte parceller.

i. Samtlige de i omr~det etablc'rcde ledninger til områdets forsyning skal i

det omfang, ledningerne ikke vedligeholdes af vandværk, el-værk eller of-

fentlige myndigheder, vedligeholdes Rf grundejerforeningen, dog således

at de enkelte parcelcjere selv vedligeholder de stir-, der løber fra led-

ning i vejen og til ejendommen.

Parcelejerene er forpligtet til at tillade de eventuelle nødvendige master,

4It afstivninger og bar~uner fra elektriske m.v. anlæg ved veje og på egen par-

e cel. Hver parcelejer er endvidere forpligtet til at tÅle anlæg af transfor-

merstation efter nærmere forhandling med det pågældende eJ-værk, mod at

parcelejeren oppebærer den erstatning, el-værket i den anledning yder.

Det vil dog blive tilstræbt, at evt. transformerstationer hovedsageligt

placeres i de udlagte fællesareal~r.

7. Grunde.ierforeninl;en.

Når 200 parceller e~ solgt i området - eller efter kommunalbestyrelsens

skøn - skal køberne på sælgerens foranledning indkaldes skriftligt og med

.~ 14 dages varsel til et møde for a~ danne en grundejerforening .

.", Enhver p"J.rcelkøberIlGlrpligt til i1t være medlem n f grundejerforeningen.
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på den stiftende gener llfors~mling n[gøres alle valg ved simpel stemmefler-

tal blandt de fremm0dt2.

Grundsælgeren hnr, ind til alle Jl:'.rl~ullerer Lolgt, rot til at give møde på

grundejc:::-foreningens gcneralfors1.m.U Ile:, dog uden stemmeret.

Grundcje~foreningen s~ 11 tage s~ød8 på fællesarealernc (veje, parkerings-

pladser og granne omr! 1er) og skaJ sørge for vedligeholde13c af diGSC are-

a1er. Grundsælgeren rrf de] tage ~.v8dligeholdelsesomkostninber af voje og

• grønne arealer forsåv~d~ angår usolr:;+'eparceller frR det tidspunkt vejene

og d€ ~rønne omruder : vedkommende ota~e er ~nla~t.

Grundej€rforeningen sJal iøvri~t put~ge sig de i nærværende deklaration

nærmere anGivne forpl. gtelser.

Til fordel for grundejerforeningen sk81 p~rcelejerne være forpligtet til

"ltudstede en pantstiftende deklcu,·'tionfor et beløb af kr •••.•••••••••

pr. parcel til sikkerhed for gennemførelse af områdets anlæg efter nærvæ-

rende bestemmelser.

Foruden de tidligere nævnte forpli~tolBer skal grundejerforeningen påtagee
e sig at otablere fælle~ renovatiol130rdning for grundejerne, indtil der even-

tuelt gennemføres en J:ommunal reno\ ntionsordning.

e Foreningen skal snnrest foranledIge', at der gennemføres en nummerering

af parcellerne og at uer opsættes ~varternavne og/eller vejnavne.

Husnumre opsættes af den enkelte p_'rcclcjer efter den gennemførte nummerering.

8. Påtaleret.

Påtaleret i henhold til nærværen~e deklaration tilkommer Bregninge-Bjer~-

sted so~neråd, endvidere Holbæk 2m:,sråd som bygningsmyndighed, sam~ grund-

•, ejerforenin~ent når denne er 6tift~t, og ~d8tykk~, Rålænge han er ejer

af parceller.
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Naturfredningsnævnet for Holbæl~ amt har påtaleret med hensyn til

deklarRtionens pkt. A.a, f. og g.

Foranstående deklaration kan tiltrædes af Holbæk amtsråd som byr;ningsmyn-

dighed i medfør af landsbyggelovens § 4.

Kopi af dek'aration, Svinninge, don ?1:9 l968.

l ....~' j
,:,-" la~A;,7.>'~ w.J

Landinspektør •
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MIlforhold 1:10 000.

-v Ride o.er
J(ALDRED SOMMERHUE:)MRÅDE,

Udfærdiget til brig ved tinglyenin~ af
8deklaration pA ~.r. nr. 19-, KALDRED RY,

Bre!llill,e.o!n. S:dppinge herred,
Holbæk amt.

l S.inainge. den 13. maj 196R.
.&....
f
Cl...; Landinapekt0r •........

Akt: Skab nr.

SIGNATURER:- 'orde1lng8.eje.
IIIIIIII Bep1antningab.lter.
~ Somm.rh••k.arterer.
~ Ekelet. hellr~bebygge18e. :le

~ Andre arealer. )( I

~ Vejadpng •

---- Rejependinga1ednlng.

x) Tt1ladelse til erh.ery med til-
knytning til eom.ernueomrAdet.

, ,
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