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;DEKLARA;IOB"
Ydstl,1911qg

nen på udstykningsplanen viste størrelse er endelig, således
at parcellerne ikke kan yderligere udstykkes. Dog må arealer
af underordnet størrelse overføres fra en parcel til en nabo-
parcel, når påtaleberettigede til nærværende deklaration fin-
der det hensigtsmæssigt og tillader overførslen.

Bebugelpe
På hver parcel ml kun opføres eet beboelseshus saat garage og

et mindre udhus til brug for pareelej eren. Beboelseshu ••t ml
hfljst vare 1een etage Dled ud.n1tte't loft et age og skal 1øvr1gt
være 1aYerensstemmelse med bYgD1ngsvedtægten tor Højb7 komm~
ae. Husets udvendige flader, hvortil kun må anveades lfTe ma-
terialer, skal holdes 1 dæmpede eller mørke farver, der pasøer
ind i naturen. Såfremt tagdækningen udføres af' andre materia-
ler end tegl, skal disse også holdes i dæmpede farver og må f.
eks. ikke være røde eller grønne.

2·:Be~eeleeehy:ee'\ okal "'1'8 a1aEi8" Jo. , meA åer læ:B «t..... 'iW ....
aegyæøuet tilladelse t11 e~førelee af et miadre has, f. , .
indtil - eller medens - det eBde118e .eeeelseSftas h1gges. En
bebyggelse bestående af beboelsesvogne eller campingvogne kan
ikke tillades, men bebyggelsen skal udføres således, at den kan
indgå som et led i dannelsen af et sommerhuskvarter, soa falder
smukt sammen med stedets naturskønhed og særpræg.
Opsætning af' udvendige, herunder fritstående W antenner, ml



ikke finde sted, men eYt. opsætning at en antennemast tor fæl-
lesanlæg tillades.

, Oterkørsler og parkerig
Der må kun etableres een overkørsel til hver parcel, og udgif-
terne hertil afholdes af parcelejeren. På hver parcel skal der
indrettes 2 bil parkeringspladser , men garage med forplads af
tilstrækkelig størrelse vil også godkendes. Åutoparkering på
udstykning.arealets veje er forbudt.

JansltorlYJ.l1p&
Parcelejerne er pligtige at Tære andelshavere 1 andelsselska-
bet llyrup-Strandvang vandværk samt til at på tage sig de for-
pligtelser, som andelsselskabet foreskriver, herunder at tåle
de ul••per, som opgrs"f11ingpå parcellerne for reparation m •••
af ledningsnettet medfører.,

Wø!!aforholcl
Parcelejerne er pligtige at indrette afløbsforholdene på par-
cellerne efter Højby kommunes sundhedskommission. forskrifter.

jaektr!ske forSIningsledninger
Langs vejene opsættes el-master, medens stikledninger til byg-
ningerne skal udføres som. jordkabel, idet luftledninger ikke er
tlllladt.

irggtejerforeniDgea
I forbindelse aed udstykningen oprettes en grundejerforening af
parcelejerne til varetagelse af disses fælles anliggender og in-

~ teresser. Parcelejerne er pligtige at Tære medlem at denne
grundejerforening, der stiftes så snart samtlige parceller er
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solgt. men sælgeren af Udstykningsarealer er berettiget til
at indkalde til stiftende general~orsamling, så snart mindst
15 parceller er solgt.
Grundejerforeningen vedtager selv de for foreningen L~dvend1-
ge love, som skal godkendes af Højby kommune. Grundejerfore-
ningens opgaver er først og fremmest at drage omsorg for Te-
jenes endelige vedligeholdelse og påse, at foreningens fore-
skrifter overholdes.
Grundejerforeningen bør positivt deltage 1samarbejde meG an-
dre grundejerforeninger i området om anliggender af fælles
interesse og skal være villig til at optage tilstødende par-

cellers ejere som medlemmer.
Sælgeren af udstykningsarealer er, indtil alle parcellerne er
solgt, berettiget til at deltage i grundejerforeningens møder
og generalforsamlinger, men har ikke medlemspligt for usolgte
parceller. Højby kommune har ret til ved en repræsentant at
deltage 1 grundejerforeningens møder og generalforsamlinger,
og denne repræsentant har - dog uden stemmeret - beføJelse
til at ytre sig om de til forhandling foreliggende emner.

bå
De i forbindelse med udstykningen udlagt e vej arealer l~ølge
udsty1mlngsplanen overtages at grundejerforeningen. Vejenes
tørste anlæg, bestående at en betæstigelse med 15 cm t,ykt lag
stenet og leret vejf,yld. der afrettes med leret veJgrua og
tromles. udføres at sælgeren, medens grundejerforeningen selT,
efter ~orhandl1ng med de respektive IIJlldigheder. træffer be-
stemmelse om vejenes senere udbygning og tremtidige vedlige-
holdelse.

lO

§tiarealer
De udlagt e stiarealer overtages ligeledes at grundeJerforenin-
gen, som er pligtigeat sørge tor, at stierne altid er farbare
og smukt vedligeholdte. Ayt. tilplantning i siderne udføres
at grundejerforeningen.

IQrtolknigg af seryitutb!ste~aelserne og eåtaleret til dis!~
Alle spørgsmål oa fortolkning af grundejerforeningens vedtæg-
ter og lignende afgøres i tvivlstilfælde at Højb7 kommunalbe-
styrelse, hvis fortolkning grundejerforeningen er pligtige
at underkaste sig. Påtaleberettiget til foranstående serv1-
tutbestem.uelser er N3.turfredningDnævnet for Holbæk amt sr:J.ds-
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~'ds oe erundejertoreningoa. De~uden er u;lgercn af ud-
stykningaar·~ti.let påtaleboreti..l(;ct 1nclt,1lalU:.,,11,;a parcel-
ler er OJolg't.

F01:~CHlj',j1'c,lde bes'.;e;.l".el;:; r vil v 're n,t 1.111.;1.1:.H:; pL :j8,tr.nr. la, et t 2a,
6bg, 6011, 601 Klint bil, J ~"1jby sogn og "latl".nr. lOh .;ounerUj; by,
H~jby t;06n 06 ; ,"t .l)Qrci-1J.~r:ldor,,/~kl~ede aertra.

,den 24.jul1 1369
SOLGRUND A/S
John Willumsen

Nærværende deklaration tiltrædes.
NATURFREDNINGSN~VlfET , den 24.J"u1i 1969

FOR HOLBÆK AMT Bjarne Jensen

Herved godkendes de af deklarationens
servitutbestemmelser, der vedrører
landsbyggelovens §4, stk. l.

Højby sogner~ad, d. 25/7 1969
Johs. Holm

Fmd •

Som skødehavere :
Kristen Højvang
Poul Nielsen

Johannes Jensen
Thorvald Jensen
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BeG~;re:J alene tin_~lyst på 2f, 2a, 6bh Klint og lOh Sonnerup samt
parceller udstyk~_e1i derfrs 29/5 1969, samt på de fra la, GbCog

... 6bi Klint d.""29/5 1969 udstykkede pe.rceller •... ,J
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B/550
Y6.e;.....l.
§tempel 12,- kr.
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udført i da~bogen for Nykøbing
"j_.~ll. K.Jbstad og Drac:holm Birk
en l AUG. 1969 Tinglyst på 2f, 2a Klint,

SOllLlerulJ, SD..:Ilt på 6bh Klint og på parceller
uJstykket derfra d. 29/5 1969: 6ea - 6eo, samt
l~å de fra la, 6bi~, 6bi f3PlS"J:i. s.d. udstykk:ede par-
c811er: lc - ldfl, 6dn - 6dø, 6ep - 6en.

17Kr. 25 Ør

K. Ibnoillfj
Holst

Udskr. ar A/S reg. forevist.
Amu Andre servitut ter og pD.ntegr~ld.
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