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Underekrevne ejer af det deklarationsområde, som er viet på
vedhæftede kort, der i overensstemmelse med den af Maribo amtsråd
godkendte plan er udarbejdet af landinpektørerne W.L. Marenberg og
S. Ketelsen i november måned 1967, og som omfatter mat g ., nr. 14 a,
14 u, 14 2,, 14 aa og 14 AD Næsby by, Vestenskov sogn, forpligter
herved mig og efterfølgende ejere og brugere af deklarationsområdet
eller af parceller, der udstykkes indenfor dette, til at overholde
følgende bestemmelser:
§ ;Lø Udstykning:

•
•

a. Deklarationsområdet, hvis navn skal være "STUBBEGAARD", må kun
udetykkee i overensstemmelse med den afMaribo amtsråd givne godkendelse, således som den framgår af vedhæftede skrivelse og kort.
b. Det skal være tilladt at sammenlægge flere parceller til
ejendom, hvorimod deling, hvorv'ed der freMkommer parceller mindre end
efter 'den godkendte plan, ikke 'må finde sted,
o. GrundemIgeren'skal ifølge tingbogen være ejer af ejendommen.
d. De på vedhæftede kort viste veje, stier og fællesarealer skal
udskilles matrikfilært'i takt med udstykning af sommerhusparcellerne.
, 2. Vele t

stier og fæIlleseealer.

a. Grundsælgeren anlægger de på den godkendte udatykningsplan viste

private veje, vendepladser og stier m.v.
Vejene skal have jævn og faet kørebane i bredde på mindst 5 m
for etamveje og 4 m for de øvrige veje, MinimuM for befæsteleen,
der skal godkendes af vejbeetyrelsen (sognerådet, er: Muldjord
fjernes, og der pålægges 10 cm bundgrue plus 10-15 cm stabilt
gruelag med passende lerindhold (tykkelsen er i faetkomprimeret
stand).
Bestfflings(omular
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b. Ingen partiel må udstYkkee eller bebygges, forinden vej til
parcellen er udlagt 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 vedhæftede kort.
På oversigtsarealerne må ikke findes bebyggelse, bevoksning
eller andre genstande, som rager mere end I m op over en flade,
bestemt ved de tilgræneende vejes midtlinier.
d. De på planen viste fællesarealer udlægges som fællesareal til
brug for samtlige parceller, der udstykkes i deklarationeområdet.
Samtlige parcellere ejere og brugere har faardeeleret ad de på
v edhæftede kert viste veje og stier.
e. Gzundejerforeningen skal vederlagsfrit have overdraget ejendomeretten til veje, stier og fælleearealer, jævnfør § 10 . e.
Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at afstå de
arealer, der på det vedhæftede kort er betegnet "reserveret til
at,
der er bevejudvidelSe n , når eom helet sognerådet skønner,
udvide den offentlige vej.
incm fer
OrundeJerforeningen økal påse, at sælger overholder de ham påm
hvilende forpligtelser med hensyn til disse arealer.
den fremtidige vedligeholdelseepligt af de
f. Parcelejerne'
private fælles veje i overensstemmelse med gældende regler om
sådanne veje-i lovgivning, veIvedtægt, grunde'jervedt gt m.v.fremt ikke andet er gældende i henhold til foranstående, har
parcelejerne den fremtidige vedligeheldelseepligt over for de
tilstødende vejarealet ind til vejens midtlinie.
Eventuelle andre vejarealer samt fllesarealer, stier m.v. ved..
ligeholdes af grundejerforeningen.
Grundejerforeningen hæfter for de parcelejerne påhvilende forpligtelser vedrørende vejene.
g. Parkering på sommerhusområdets veje, stier og fællesarealer må'
Ikke finde sted, med mindre de indrettes særligt dertil.
Undtaget herfra er dog parkering ved almindelig af- og pålæsning
o.lign.
3 , 2411Wrttelaes
a. De parceller, der udetykkee i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhuabebyggelse.
Mer*kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en
størrelse og indretning beregnet for 6n familie, og som alene
anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til
30 september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold,
week-ends og lignende.

I deklarationsområdet og på de udstykkede parceller må som,
følge af foranstående for eksempel ikke hensattes - eller be*
nyttes- beboelsesvogn, selvom den ombygges, -indrettes teltlejr,
drives sanatorium eller børnehjem, ske benyttelse som oplagsPlads eller drives teringsvirksomhed af nogen ext
Det er tilladt at henstille en caipingvogn på en parcel medens
bebyggelse på denne udføres, dog højst * 'et tidsgi på 6
måneder Fra byggetilladeltens dato at regne.
Met er endvidere tilladt i week-ende at henstille
vogne på parcellerne.

camping

Dispensation fra foranstående, herunder ePeoielt med heneYn
til etablering af butikker m.v. kan gives af amtsrådet,
før nedenstående § 12,

111,

4)a
111,

Garage eller udhus må lkke opføres, før beboelseshus er bygget*

der ikke ske bebyggelse af nogen art,
ligesom campering ikke er tilladt.

-,PA fællesarealer» må

d. På hver bebygget sommerhusgrund skal 4er til - brug for ejeren
vinre parkeringsplads for mindst 2 biler.
e. På parcellerne må ikke uden bygningsmyndighedernes tilladelse
ske opfyldning i væsentlig omfang, herunder specielt opfyldning
med henblik på at placere en bygning væsentlig over pardellens
narturlige niveau.

k 47;
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a.. Forinden bebyggelse påbegyndee. *: skal byggetilladelse indhentes
-hos bygningsmyndigheden (for tiden Mariboamtsråd).
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 af følgen~
1. MAlfast beliggenhedsplan i målestok mindst 1:500 af grunden
med eksisterende og projekterede bygninger og med angiVelse
af bygningernes afstande til skel samt grundens tilslutning
til vej.
Tegning med indskrevne mål i målestok mindst 1:100 udvisende
Plan, snit og facader.
3. Afleibeplan (evt indtegnet på forannævnte tegning).
4. Oplysninger om bygningernes materialer og konstruktioner
samt farver på tag og ydre bYgningeeider.
5 * Oplysning om toiletforhold samt vandforsyning.

Forsåvidt pareellen ikke er endeligt matrikuleret, skal endvidere vedlægges en kopi af det af landinSpektøren udfærdigede
måleblad med markering af den pågældende parcel.
c.• Bygningsmyndigheden ken i øvrigt forlange de til sagsbehandlingen
nødvendige yderligere oplysninger.
,5.

Grundenes bebyggelee og bebYgselmens placering.

a. På hver parcel må kun opføres en enkelt bolig med d .
sædvanligt hørende udhuse og garager, alt efter bygningsmYndighedene
nærmere godkendelee. Bygningsmyndigheden kan dog tillade, at der opføres flere bebyggelser på en ejendom, såfremt en eventuel senere
udstykning kan gennemføres på en slidad måde, at hver enkelt bebyggelse vil opfylde nærværende deklarations beetemmelser.

b. Udnytteleetgraden må ikke oVerstige il°.
o. Bygninger, herunder altaner, verandaer, hævede terrasser og
lignende opholdsarealer skal opføres mindet 5 m fra skel mod
anden grund og mindst 10 m fra vejmidte, ligesom strandbyggelinierne Mkal respekteres.
Det bemærkes specielt, at ingen bebyggelse søværts strandbyggelinien må finde sted uden forud indhentet godkendelse fra fred.. 111
ningsmyndigheden.
d. Udhuse, skure og lignende mindre bygninger (med indtagelse af
klosetbygninger), der udelukkende indrettes som udenomrum, samt
garager, kan dog opføres i indtil 2,5 m afstand fra naboskel,
• når betingelserne a-d i kap. 13, stk. 3 i bygningsreglementet af
1. august 1966 for købstæderne og landet . er opfyldt.
e. Bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
skal altid holdes mindst 10 m fra naboskel. Denne afstand kan
dog nedsættes, såfremt bebyggelsen sker i overensstemmelse med
en af bygningsmyndigheden godkendt for hele området fastlagt bebyggelsesplan, som sikrer, at afstanden mellem bygninger med
le-tant/endeligt tag ikke bliver mindre end 20 m.
§ 6. Bebyggeleene u.germning.

a. Bygningerne må ikke opføres med mere end én etage.
Tagekægget og tagryggen må ikke være hævet mere end henholdsvis
2.5 og 5 m over midelkoten for terræn ved husets hjørner.
b. Hvor terrænforholdene gør det nødvendigt, kan bygningsmyndigheden
tillade større bygningshøjder.
c. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke være større end 45°,
d. Ydre bygningssider, sokler og tage skal fremtræde i farver indenfor jordfarveskalaen, eller hvidt, sort eller disse.tarvers blanding eller i de natrulige tegl- eller træfarver. Til døre, vinduer og
lignende mindre bygningedele kan også andre farver anvendes.
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reflekterende tagmaterialer, må ikke~avendes.
f. Beboelsen skal have et bebygget areal på mindst 25 m2.
g. Beboelsen skal være opført på støbt sokkel eller piller.
h. løvrigt skal ved bygningers opførelse overholdes de til enhver
tid i bygningereglementet for købstæderne og landet fastsatte
64deMflainke:eller

bestemmelser for sommerhuebebyggeleer, jævnfør for tiden byg«
ningsreglement af 1. august 1966 forsAvidt angår:
1. Bestemmelserne i kap. 13 stk. 4-9:
2. De øvrige bestemmelser med eventuelle senere tilføjelser
og ændringer, bortset fra reglerne i kap. :2, 3.1; 3.2, 4-9
og 1.-12.
§ 7.

Vandforsyning,

a. Der, må ikke etableres brønd eller foretages anden vandindvinding
deklarationsområdet herunder de.deri udstykkede parceller, forinden-der er gennemført en af en XandvæsenskommiseionSodkendt
„,_
1.f.
kloakering.,
b. Ejerne af parcellerne er pligtige at. tilslutte sig et fælles
vandværk samt bidrage forholdsmæssigt ", eventuelt gennem grundejerforeningen . til dettes etablering, drift og vedligeholdelse
i, overensstemmelse med vandværketS vedtægter.

••

Endvidere er ejerne af parcellerne
denne får skøde på veje, stier , og
til at tåle, at ,der. l y ve j,. sti og
forsyningsledninger, samt,pligtig
eftersyn af disse.
Der henvises i øvrigt til § 10 f.

og grundejerforeningen, nårfmllesarealer m.v., pligtig
fælleearealerne etableres vandtil at tåle reparation og

1..... "tied49
.ta .:43418.B ~ •
a. Indtil der er gennemført en af en land*LeentilkCMMissionsodkendt
kloakering af deklarationsområdet, skal recii)enten for modtagelse af spildevand, herunder eventuelt sivedm n, udføres 1 over-enestemmelse med kommuneav sundhedsvedtægt. Projektet skal 1
hvert enkelt tilfælde godkendes af sundhedskommissionen.
Projektet 1 øvrigt for bortledning af spildevand skal godkendes

Bestillingsformular

C

af bygningsmyndigheden.'
Indtil kloakering at deklartioneområdet er gennemført skal
der på parcellerne benyttes tørklosetter.
I det rum,Jivor tørklosettet anbringes, skal ventilation udføres
med mindst 150 cm aftræk ført 1 kanal til 30 om over tag, og
friekluittilførsel etableres som mindst o 2 m2 stort oplukkeligt
Jensen & Kjeldskov A/S, København.

vindue eller en åbning eventuelt forsynet med regulerbar ventil,.
med mindst 100 cm 2 lysningeareal til det fri.
Hver enkelt ejer af en bebygget parcel er pligtig til at deltage
i en natrenovationsordning, der skal administreres af grundejer-foreningen, og som skal opfylde de krav, Sem sundhedskommissionen
stiller i denne forbindelse med hensyn til bortkørsel m.v. .
b, Når bebyggeleen i deklarationeområdet har nået et omfang,
svarende til en 'udbygning på mindst 25%, kan sognerådet, sundhedekommissionen eller bygningsmyndigheden beslutte, at der for
hele deklarationsområdet skal gennemføres et fælles spildevands4,
og rensningsanlæg. der-skal . godkendes af landvæsenskommissionen.
Til 'sikring af gennemførelsen af denne kloakering §f området for=
hver' enkelt parcelejer derfor til, når det ved anbefalet
brev er meddelt ham, at beslutning om kloakering er truffet
overensstemmelse med ovenstående, da at indbetale et beløb.
svarende 'til 100,00 kr. pr. måned (LL,terfivI ner,. der faets ttes
af sognerådet) til en kloakfond. Det bemærkes udtrykkeligt, at
grund Sælgeren Sr,pligtig til at indbetale det avennævnte beløb
forb y er- Øf de parceller, der aåtte være usolgte, når beslutning
om indbetaling træffes.

•

Indbetalingerne skal foretages på en af sognerådet til dette formål oprettet særlig konto', Fonden® midler må kun benyttes til
afekfling af pro'Jekterings og anlægsudgifter i forbindelse med
kloakeringen.
Beløbet kan ikke tilbagebetales ved ejerskifte.
Indbetalingerne til fonden må ikke overstige 100,00 kr pr'ø
måned :pr. parcel, men kan af sognerådet nedsættes, således at
der dog til stadighed er rimelige midler til rådighed til dmkning S
af de ' løbende udbetalinger til projekterings- og anleggSarbø Ser'. 11,
Når arbejderne er afsluttet og landveasenekommiseionou har afsagt
endelig regnskabskendelser , skal vedkommende parcelejer være be-.111,
rettiget til at få medregnet det for pågældendes ejendom indbetalte beløb i det bidrag, som det ifølge kendelsen påhviler
ejendommen at , udrede, og eventuelt overskydende beløb skal ud
betales den parcelejer, som det påhviler at udrede kloakbidraget.
Sognerådet' er berettiget til efter bestemmelserne i denne § at
opkræve indtil 34000,00 1;».W4 pr. parcel, og til sikring af sognelyst pantstlit nde
rådets ret hertil begleres nærværende §
til et beløb på 3.0"00,00 kr. pr. somme parcel, forud for al
pantegæld, bortset fra lån til kreditt4 il4nger,

^t] t ng . o 1e

n.

$epla z trt ng

a Ga undeaa^ geren skal, forinden udstykn ng^n påbegyndes, Gørgø Zor

randbeplantning a.f delela ationsomr&det efter en af amts det
godkendt plan.
b. i ubeplantet parcel skal inden et år efter erhvez'veEeek be=
plantem , på passende Vie, jæ er nedenZor.
c. 'aree1ien8 bepla nt Ltng skal opretholdes i Zorearlig tilStaand,

at t ldn ng og nyplantning ikke" i v sentlig grad må
forandre øtedete karakter.

såledea

d Bepla ntn 'ng aekai. fOrtr:Lnsv a beStå af buske og laut voks end-e
træ

e. Der m ikke på paroeUerne findes. beplantninger, der v®d uha

kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.
t Ved beplantning at arealer er de n. enkelte ,grUnde j r_.. $Gr-!inakt væks t

pligtet til at: a gtta e' de førskrifter, de & til, enhaver tid
varende bestyrelse ter- gz'undejertoreningøfl Fedtte give til
beeva relsen af udstykningeomrMet so m et pacet grint :omrade
{ rmdejerforexe ngen kan påbyde træflædning øller •beærig,
hvor det er nødvendigt af henses til. kring at n. eller
fere grunde jeree udeigtefohald.
Segn.

Hegn mellem parcellerne må ikke vanre over 1,80 ni . for g så vidt
angår levende hegn .» Andre hegn end l ev øn4e hegn .skal

m hag e e må ku • best. sad glat he e- .
m^lleffi 1,00 m ög
tråd på ato3p^r siler at meter eller .at tiisvaete_. _1kker:.
skæmiende'>materialer.

i tehegn ag ligende hegn mod . offentlig - re3 eller »anden
fæles, vej: mil kun opsættes fed oagne$dete - til lad 1ee;
Der ,¢.tvl lerperce4er
4d hegnspl_ gt : mod vej og: mad, nabo'
.»-...
.
arealer,, 4er. ide: -er ude'tykket .eller .er fælle sareal:;.
i.:- FBe dever ,gere . der . hegneloaene alm ndel ge beete elser..
i Boraåvidt angå skel-mod Offentlig vej, hvortil: paarcellern
ikke bar direkte vejadgang, skal de pågældende grunde fere .
udføre ag fremtidig vedl ,geholde et af sognem aØetegodkendt
taft og ngennembrydeligt b»gn,, 'ter til, enhver tid e ftektvt
_.
_ ..
kan hindre passage.
. l ©.' Q z 4ekertore na :
a _ ..Samtlige e j'er'e af paroeller, udstykket i heromhandlede deklara.t onaomr åde er forpligtet til at være medlem at en gxw.de jer'
forening, som skal oprettes så snart ogxlteraldet eller amtsrådet

kræver det og senest, når alle parcellerne er solgt. Grundemlgeren
kan endvidere kræve grundeJerforeningen oprettet, når mindst 25% af
parcellerne er solgt.
Om fernedent foranstalter sognerådet foreningen •tiftet.
Såfremt det ikke er muligt at få en forening stiftet eller en be- .
styrelse valgt, overtager s 'Ognerådetv grundejerforeningene funktiener.
b. GrundeJerforeningen skal have en bestyrelse på mindet 5 medlemmer,
hvoraf ei medlem udpeg se af sognerådet.
e. GrundeJerforeningen kan kun ophæves med sognerådets eller amtsrådets
samtykke.
d. Grundejerforeningen skal omgående ud arbejde en vedtægt,: som skal
bygningsmyndigheden.
godkende e
e. Grund ejerforeningeh er pligtig til vederlagefrit at tage skøde
P å alle d e i § 2 nævnte veje, stier og fællesarealer i takt med
parcellernes afhændelee. Det påhviler herefter foreningen,aørge
for de omhandlede,arealers vedligeholdelse og renholdelse, lige,.
00/11forenlnC' en påser, at vejene i anlegsbrede og udferelsesmåde
evarertilyetens brgg-(tlevnfør i øvrigt 2). Grundejerforeningen er
endviAere ,Som ejer af vej, sti og fsellesarealerne møv * . pligtig .at
tåle, at der etableres kloakledninger i vej arealerne, at der
etabler« rensningsanlæg, samt , at der foretages, de til anlæggenes
vedligeholdelse nødvendige eftersyn og reparationer.
f. Grundejerforeningen er pligtig at overtage eventuelt vandværk, som
etableres specielt for deklarationsområdet.
Sålænge udstykningen ikke er tilendebragt, hæfter grundsælgeren
forholdssigt for de Ikke udstykkede parceller.
g. Grandejerfereningen skal igenneM bePlantningsforskrifter sikre

området som et smukt område og skal påse overhol d e l sen heraf
Q
( Jævnfør i øvrigt § 9)*
h. Grundejerf oreningen er pligtig at 4age omsorg for gennemførelsen af 111
en hensigtsmassigirding dels af dagrenovation, der skal gennemferes(dm,
I overensstemmelse med kommunes enndhedsvedtøgt og skal godkendes af 111.
kommunens sundhedskommission, dels af en natrenovationeordning, sålænge området ikke er kloakeret, jævnfør § S.
i. Grundejerforeningen varetager i øvrigt elle foreningen i henhold til
deklarationen og dens vedtægt påhvilende opgaver*
U. Ordensbestemmelser*

a. Ingen ejer må ved støj forulempe de- omboende*
Radio, grammofon, fjernsyn, båndoptager eller 'lignende med høsjtaler
forsynede apparater -samt musikinstrumenter må kun. benyttes indendørs
og for lukkede døre og vinduer*

b. Udøver hunde og katte må der ikke holdes husdyr. •
d. Pårdøel på vejene med moterdrevne køretøjer e2 alene tilladt,
når det sker med egentligt fmrdeblemmssigt formål.
d. På fællesarealerne er kørende færdsel ikke tilladt.
e. Der må ikke foretages oplag af nogen art på parcellerne, og
disse skal i det hele holdes i \ erdenilig , ren og ryddelig

stand.
Ignhver bebyggelse
og sømmelig stand.

til enhver tid holdes i en £4;rsvarlig

Inimenae,l,qn.,

Dispensationer fra deklarationens, bestemmelser kan meddeles , af
amtsrådet efter forud indhøntot erklæring fra eognorådot Iog.
fornødent med fredningenævnets tilslutning. .
\
-

s

a. ,På -deklarationeområdet, -der er Vist på vedhteftede kort, eg SOM
omfatter , matr. nr.. 14 Å
. ;; 1414, '14 jita; øg '14 ttiitelsbY btrp

•
•

11
•

Vestenskov øogn, besærøS -følgende.tinglYeti
1. X - , .ende deklaration t inglYaaa som SerVitutstift'På dolcirwm,
tionsområdet totud fer al pantegæld bertset fra lån
-foreninger.' • 2. -DeklarattoneWsi- 8--tingryliesota -pantstiftende fer et beløb på
34000,-oe kr. pr. Parcel, ligeledei-fotudfOr-al-pantegffild,
set fra lån til kreditfereningor.
b. Påtaleret -hat Rudbjerg sogneråd, atibo amtsråd ollerfredningS-.
nævnet 1 amterådektedSen
—
e. Overtrædet deklaratienega- beatemmoltør. og -bringet-forhOldene$ stedet ikke efter sognerådets eller' amtsrådets påtale inden-'tor en 'nærmere angivet frit i overensstemmelse med beStemMelSerne,
er Sognerådet eller amtsrådet berettiget til at lade de nødVendigetrbeider udføre på O'i ttOnli4 btugorOno eller :grUndejerforeningana
-regning
-d. UtilåhViler grundsælger at overlevere ' et'ekSeMplat : af nærværende.
deklaratientil købeten af- en Pareel.
Ilakøkov, den '22-

~144 sign. Ejnar Hansen
Stilling:
Bopæl:

1969

In&r1 i dagbogen for retten i Nakskov
den

2

Lyst tingbog bd.

2 JULI 1969
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Landinspektørerne W. L. Harenberg & S. Ketelsen
Søndergade 22, 4900 Nakskov
Tlf. (03-925) 1133
Akt:

Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)
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