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Deklaration.
Underskrevne ejer af det deklarationsområde, som er vist på ved..
hæftede kort, der er udarbejdet af landinspektør Bent Larsen, Nakskov,....
i december 1973 og som omfattêt matr. nr . 5.a Tjørnebjerg, Gloslunde Son
forpligter herved os og efterfølgende ejere og brugere af deklarationseM
rådet eller af parceller, der udstykkes indenfor dette- til at overholde
følgende . bestemmelser:

-

Uds tykning.
a. Deklarationsområdet, hvis navn skal være s Kramnitse ll må kun udstyk` :::]keig i overensstemmelse med det at Rudbjerg byråd vedtagne, tillæg

3 til kommunens bygningsvedtægt,

•

b. Det skal være tilladt at sammenlægge flere parceller til 4n ejendomt,
hvorimod deling, hvorved der fremkommet parceller mindre end efter del
godkendte plan, ikke må finde sted.
C. Grundsælgeren skal ifølge tingbogen være ejer af, ejendommen.

d. De på vedhæftede kort viste veje,, stier og fællesarealer skal udskilles matrikulært i takt med udstykning af sommerhusparcellerne.

2. Veje, stier og fællesarealer,
a. Grundsælgeren anlægger de på den godkendte udstykningsplan viste
private veje, vendepladser og etier m.v.
Vejene skal have jævn og fast kørebane 1 bredde på mindst 3 m fOr
stamveje og 4 m for de øvrige veje. Minimum for befæstelsen, der skal
.:godkendes af vejbestyrelsen (byrådet), er: Muldjord fjernes, og der

pålægges 10 cm bundgrus plus 10-15 cm stabilt gruelag med passende
lerindhold (tykkelsen er i fastkomprimeret stand).

b. Ingen parcel må udstykkes eller bebygges, forinden vej til parcellen
er anlagt i overensstemmelse med foranstående.

c. På alle parceller ved vejhjørnerne skal beVares fri oversigt over de
oVersigtsarealer, der med særlig signatur er angivet på det vedhæf
tede kort.

På oversigtsarealerne må ikke findes bebyggelse, bevoksning eller
andre genstande, som rager mere end 0,80 m op over en flade bestemt
ved de tilgrænsende vejes midtlinier. •
d. De på planen viste fællesarealer udlægges som fællesareal til brug.
for samtlige parceller, der udstykkes i deklarationsområdet.
arealerne skal anlægges af den ejer, der udstykker ejendommen eller
der skal stilles en bankgaranti af passende størrelse efter byrådets

skøn.

e. På parcellerne må ikke uden bygningsmyndighedens ' t111adelse ske opfyldning i væsentligt omfang, herunder specielt opfyldning med hen-

blik på at placere en bygning væsentligt over parcellens naturlige
niveau.
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f. Grundejerforeningen skal vederlagsfrit have overdraget ejendomsretten til veje, stier og fællesarealer, J vf.'''.
10, h.
Jensen & Kjeldskov

A/S, København •

Grundejerforeningen eller Rudbjerg byråd skal påse, at sælger overholder de ham påhvilende forpligtelser med hensyn til disse,
arealer:
g: Parcelejerne har den fremtidige vedligeholdelsespligt af de privatet fælles veje i overensstemmelse med'gmldende regler om så- -

danne veje i lovgivning, vejvedtægt, grundejervedtægt m.v.
Såfremt ikke andet er gældende i henhold til foranstående, har
Parcelejerne den fremtidige vedligeholdelsespligt over for de tilatådaada vejarealer ind til vejens midtlinie.
Eventuelle2andre vejarealer samt fællesarealer, Stier m.v. ~ligeholdes af grundejerforeningen *_
Grundejerforeningen hmfter for de parcelejerne påhvilende forpligtelser vedrørende vejene.

h Parkering på Sommerhusområdets veje, stier og fællesarealer må
ikke finde sted, medmindre de Indrettes eærligt dertil. Undtaget
herfra er dog parkering ved almindelig af- og pålæsning o.lign.
3. Benyttelse.

a. De parceller,` der udstykkes i deklarationsområdet, Må kun benyttes til sommerhusbebyggelse t jfr. Rudbjerg kommXines - bygn inga:v.adtægt.
Det er tilladt at henstille en campingvogn på an parcel medens
bebyggelse på denne udføres, dog højst i et tidsrum på 6 måneder
fra byggetilladelSens dato at regne:Det er endvidere tilladt i Week-ands at henStille.campingvogne
på parcellerne.
Dispensation fra foranstående, herunder specielt med hensyn til
karl giveS af byrådet, jfr. Si 19, stk.
etablering af butikker

3, i bygningsvedtægten.

b. Garage eller udhus må ikke opføres før beboelse.huS er bygget.
ø. På fællesarealerne må der ikke ske bebyggelse af nogen art, ligesom campering ikke er tilladt.
d. På hver bebygget sommerhusgrund skal der til brug for ejeren være
parkeringsplads for mindet 2 biler.
•
e. På parcellerne må ikke.udenbygningsmyndighedens tilladelse ske
opfyldning i væsentligt omfang, herunder specielt opfyldning med
henblik på at placere en bygning væsentlig over pareellens naturlige niveau.
§ 4 ? Byggetilladelse.
a. Forinden bebyggelse påbegyndes, skal byggetilladelse indhentes
hos bygningsmyndigheden.
b.. Ansøgning om byggetilladelse, der skal fremsendes-1 2 eksemplarer
skal indeholde angivelse af ejendommens , matr. nr. og beliggenhed
samt ejers navn og adresse.
Ansøgningen skal være bilagt 2 eksemplarer affølgendee
1. Målfast beliggenhedsplan i målestok mindst 18300 at grunden
med eksisterende og projekterede bYgninger og med angivelse

at bygningernes afstande til skel samt grundens tilslutning

til vej.
2. Tegning med indskrevne mål i målestok mindst 11100 udvisende
plan, snit facader.
3. Afløbsplan (evt. indtegnet på forannævnte tegning).
4. Oplysninger om bygningernes materialer og konstruktioner samt
farver på tag . og ydre bygningssider.
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Oplysning om toiletforhold samt vandforsyning.
arparcellen ikke er endeligt matrikulerkritkal endvidere
vedlægges en kopi af det af landinspektøren udfærdigede måleblad med
markering af den pågældende. parcel.
e * Bygningemyndighedewkan.løvrigt forlange de til sagebehandlingen
nødvendige yderligere oplysninger.
5. Grundenes bebyggeiee og bebyggeisena placering.

Bebyggelse skal opføres og placeres efter bestemmelsen i Rudbjorg

kommunes bygningsvedtægt.. •

6. Bebyggelsens udformning.
a, Ydre bygningeslder, .sokler- og tage skal fremtræde 1

'farver inden-_

for jordfarveskalaen, eller hvidt, sort eller disse Farvers
ding eller '1 de naturlige tegl- eller træfarver. T11 døre, vinduer o
og lignende Mindre bygningsdele kan også andre farver anvendes.
b. Blanke eller'refiekterende tagmaterieler må ikke anvendes.
c. Beboelsen skal have et bebygget areal på mindst 23 mg.
§ 7. Vendforsyning.
a. Der må ikke etableres brønd eller foreteges anden vandindvinding
i deklarationeområdet.
b. Ejerne af parcellerne er pligtige at tilslutte sig "Rodbjerg kbm.
munes Vandforsyning" og svare afgifter hertil i overenastenunolse

.med det for vandforsyningen gældende regulativ.

~Videre er ejerne-af parcellerne og grundejerforeningen, når- denne
får skøde på veje, stier og fællesarealer m.v. pligtig til at tåle, al

at der i vej, sti og fællesarealerne etableres vandforeynIngsledninger,
samt pligtig til at tåle reparation og eftersyn af disse.
§ 8. Bortledning af spildevand.

a. Indtil der er gennemført en af en landvæsenskommission godkendt klo._
akering at deklarationsområdet, *skal recipienten for modtagelse alt':
spildevand, herunder evt. sivedreen, udføres i overensstemmelse med
kommunens eundhedsvedtægt. Projektet skal i hvert enkelt tilfælde
godkendes af sundhedskommiesionen.
Projektet i øvrigt for bortledning af spildevand skal godkendes af
bygningsmyndigheden.
Indtil kloakering af deklarationspmrådet er gennemført, skal der på
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parcellerne benyttes tørklosetter.
Hver enkelt ejer at en bebygget parcel er pligtig til at deltage
en natrenovationsordning, der skal administreres af grundejerforening.
en, og som skal opfylde de krav, som sundhedskommiselonen stiller i
denne forbindelse med hensyn til bortkørsel m.v.
b. Når bebyggelsen i deklarationsområdet har nået et omfang svarende
til en udbygning på mindst 23 %, kan byrådet, sundhedskommissionen
eller bygningsmyndigheden beslutte, at der for hele deklarationsområdet skal gennemføres et fælles spildevande• og rensningsanlæg,
der skal godkendes af' landwesenskommiesionen.
Til sikring af gennemførelsen af denne kloakering at området forpligtes hver enkelt paroelejer derfor til, når det ved anbefalet
brev er meddelt ham, at beslutning om kloakering er truffet i over%..
ensstemmelse med ovenstående, da at indbetale et beløb svarende ti/
100,00 kr. pr. måned ( i terminer, der fastsættes af byrådet) til
en kloakfond. Det bemærkes udtrykkeligt, at grundsælgeren er pligtig
Jensen & Kjeldskov A/S, København'

til at indbetale det ovennævnte beløb for hver ar de parceller,
der måtte være usolgte, når beslutning for indbetaling træffes..
Indbetalingerne skal foretages på en ar byrådet til dette formål oprettet seerlig konto.- Pondens midler må kun benyttes til dækning ,
af projekterings- og anlægsudgifter i forbindelse med kloakeringen..
Beløbet , kan ikke tilbagebetales Ved'ejerakifte.'
Indbetalingerne til 'torden må. ikke'
106, 00 kr. Pr. måned .
pr: parcel, men kan af byrådet nedsættes således at der dog til
stadighed er: rimelige midler til:rådighed til dækning 'ef.de løben
dø udbetalinger-til :projekterings. og anlægsarbejder..
Når arbejderne er afsluttet, og land~enakonmiesienen har afaagt
endelig regnskabskendelser, skal vedkommende parcelejer være be-

j

m

.rettiget til at få modregnet det for,øågældendes e endo indbetal.
to beløb i det bidrag, som ,det 1f1g.kandelaen:påhViler,ejendom.
men at udrede, og eventuelt overskydende beløb skal udbetales den
parcelejer, som det påhviler at udrede kloakbidraget.
Byrådet er berettiget til efter bestemmelserne .i denne § at opkræve indtil 3.000,00 kr. pr. parcel, og til sikring ar byrådets.
ret' hertil begæres nærværende tinglyst pantstiftende til et boløb på 3.400,00 kr. pr. sommerhutparcel, forud tor al pante 149
bortset fra lån til kreditforeninger.
i/eP'S-antrg-ng

hegn"

BeRlantnin&

a. Fællesarealer skal'heplantea *n'er en af byrådet godkendt plan.
b. En ube lantet Parcel skal inden et år efter erhVervelsen beplantes på paasende måde, jfr. nedenfor.
c. Parcellens beplantning skal opretholdes i, forsvarlig stand.,
d. Bepleitning skal' fortrinsvis bestå af buske og lavt voksende træer.
e. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved uhæmmet
vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.
f. Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer fOrpligtet
til at iagttage de forskrifter, den til enhver tid værende bestrr
relse for grundejerforeningen måtte give til bevarelsen af udeihrkq.
ningeemr&det som et pænt område. Grundejerforeningen kan påbyde
træfældning eller beskæring, hvor det er , nødvendigt af hensyn til •
sikring af en eller flere grundejerea udelgtsforhold.

p

~2.

g.

mellem parcellerne må ikke være over 1,80 m t.v. angår leHegn
vende hegn. Andre hegn end levende hegn skal være mellem . 1,00 m

og 1,23,m høje og må kun beatå at glat hegnstråd på stolper øller
af rafter eller ar tilsvarende ikke skæmmende materialer..,
Raftehegn 'og lignénde hegn mød offentlig vej eller anden fælles
vej Må kun opsættes med byrådets
h. Dør påhviler parcellerne tuld.hegneplig t mod vej og mod .naboare,,
ales, der ikke er udstykket eller, er fællesareal:
i. Herudover'gælder hegnslovenes almindelige bestemmelser: .
skel mod offentlig vej, hvortil parcellerne ikke
J. For så vidt angår
har direkte adgang, skal de pågældende grundejere udføre og frem.
tidigt vedligeholde et at byrådet godkendt tæt eg ulgennembryde.
ligt hegn, der til-enhver tid effektivt kan hindre passage..

k 14. GrundeJerforenin«,
a. Samtlige ejere at parceller, udstykket i ~Omhandlede døklarati.
emaområde er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen,

•
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som omfatter hele det. tidligere.udlagte sommerhusområde.

b,. GrUndeJertoreningen er pligtig'til vederlag sfrit . at . t age •Skede på
alle de i § 2 nævnte veje, stier og fællesarealer i "takt med par-Cellernes afhaendelse. Det påhviler herefter foreningen at sørge for
de omhandlede arealers vedligeholdelse og renholdelse ligesom foreni4gein påser,, at vejene enlægsbredde og Udføreiseelsåde
svarer til
'
vejenes brug (jfr. løvrigt § 2), Grundejerforeningen er endvidere
som ejer af vej, sti og fællesarealer 'm.v.. pligtig at tåle, at der
etableres kloakledninger i veJarealerne, at der etableres rensnings
anlæg, samt at der' foretages de til anlæggenes vedligeholdelse nødvendige eftersyn og reparationer.
c. Grundejerforeningen er pligtig_at drage, omsort. for' gennemføreleen..
at en hensigtsmæssig Ordning dels ardagrenovetion, der skal gennem.,.føres . i overensstemmelse med kommunens sundhedsvedtægt og skal god
suhdhedikommission„ dels at en natrencivatione- -kends'afomu
ikke er kloakeret, jfr.
området
e
ålahg
s
e rdningt
d. Grundejerforeningen varetager løv rigt alle foreningen 1 henhold til
deklaratiOnen . og dens .vedtægt påhvilende opgaver.

§1.1. Ordensbestemmelser.
a. Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende.
Radio, grammofon, fjernsyn, båndoptager eller lignthnde med højttaler.
forsynede apparater samt musikinstrumenter må kun benyttes indendørs
og for lukkede døre og 'vinduer.

b. Udover hUnde og katte må

ie husdyr.
der ikke hold g

c.. Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, hår.
det sker med egentlig færdselsmæssigt formål.
d. På fællesarealerne er kørende færdsel ikke tilladt.

a

e, ber må ikke foretages opleg . af nogen art på parcellerne, og disse
skal i det hele holdes 1 ordentlig, ren og . ryddelig stand.
Enhver bebyggelse skal til enhver tid boldes i en forsvarlig og
sømmelig stand.
§, 12. Dispensation..
DisPensationer fra deklarationens bestemmelser kan meddeles af amt s
rådet efter forud indhentet erklæring fra byrådet.
§ 13. 'Tinglysning og påtaleret m.v.
a. PÅ deklarationsområdet, der er vist på vedhæftede kort, og som omfatter matr. nr. 32 Tjørnebjerg, Gloslunde Sogn, begæres følgende :
tinglyst t
1. Nærværende deklaration begæret . tinglyst som servitutstiftende på
deklarationsområdet forud for al pantegæld bortset fra lån til kreti..
ditforeninger.
2. Deklarations § 8 tinglytet som pantstiftende i'er et beløb på 3.000 OD
kt. pr . partel, ligeledes forud for al pantegæld, bortset fra lån
til kreditforeninger.
b. Påtaleret har Rudbjerg byråd og Storstrøms aætsråd.
c. Overtrædes deklarationenø bestemmelser og bringes forholdene på
stedet ikke 'efter byrådets eller amtsrådets påtale indenfor, en

Bes tillingsformular

Jensen & Kjeldskov A/S, København

nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, ffl,
byrådet eller amtsrådet berettiget til at lade de nødvendige ai.
bejder udføre på ejerens. brugerens eller grundejerforeningens.'
regning.
d. Det påhviler grundsælgeren at, overlevere et eksemplar af nærvæ
rende deklaratien til køberen af eh pare>el. '
Nakskov, den - 11.1.1974
sign. Roland Piszczek
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