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Akt: Skab

% nr.
(udfyldes al dommerkontoret

Matr.nr : 17 c, 16 b og 16 u,
. Vesterby. by, Fejø sogn. -

Anmelder:

_

Stempel 4,00,:kr..
qoi-Y

GUNNAR .HANS.EN
LANOSRETSAdFøRER

.2:1 AUG. 1,967

WRIBQ JI,F, (03 885)

87.

freklaratien.
Underskrevne ejere af- ejendommene matr.nr . 1"7 c-- I6 = b og 16 u alester,
by by, Fejø - sogn, - Maribo amt,- forpligtet-herved-sig til 'og efterfølgende ejere
og brugere af de af ejendommene udstYkkede parceller - til sommerhuse-at everholde"følgende bestemmelser:
1. Udstykning.

•

a. Udstykning må kun finde eted i 'overensstemmelseMed den afamtsrådet godkend•

te Plan.- Planen findes vedhæftet.
b. Det skal være tilladt al -sammenlægge flere parceller til een ejendom . ,hvorimod
finde

'delin

hvorved der fremkommer parceller mindre end efter-planen, ikke må

sted: - •

C. Grundstalgeren skal : ifølge tingbogen være ejer af ejendommen.
2, V je, stier og fællesarealer.

. e
-a.' Sælgeren udlægger de litudstykilingsplanen viste private veje, Vendeplader,
stier m.v. i overensstemmelse med planen og fereynervejene med-en kørebane
Øm _.for
d__ nAz1,1
______•.ære
s
mindet/4 m fer de.
-1ÅMrn4r fas er
)eflacisitWeei
.‹-

øvrige veje. MiniMum - for- befæetelsen,der skal gedkendee'afvejbeetyrelsen(sognerådet, er:muldjerden fjernes, og det pålægges lo cm bundgrus og 1o15-cm stabilt gruslag med passende lerindhold (tykkelsen erfastkemprimeret'stand.)
b.- Ingen parcel må blive udstykket eller bebygget, forinden vej i overensstemmelse med foranstående er udlagt—til. parcellens

111›

c. Alle parceller ved Vejhjerner skal have fri oversigt i overensstemmelse med
planen, - således, at-der på oversigtsarealer ikke må findes bebyggelse, bevoksning eller andre- genstande,soMfager Mere end 1 m.op--over en flade-,beetemt
ved de tilgrænsede vejes midtlinier.

11)

d. - De på planen vidste fællesarealer udlægges som--fællesarealer for samtlige
parceller,- der udstykkes fra ejendoMmen.
e. Grundejerforeningen får ejendomsretten til veje, stier, fællesarealer mv.
jævnfør lo e.
Den ekal se- at Sælgereneoverholder- de dem påhvilende forpligtelser med hensyn
til disse arealer.
t f. Parcelejerne har den fremtidige vediigholdelsespligt af de private,fælles
veje i overensstemmelse - med gældende reglerem eådanne'veje i lovgivning, vejVedtægt, grundejerfereningsvedtægtHm;v. Såfremt ikke andet er gældende i 'henhold
til forans tåend%v %Ç9xÅeoeWieW9U. %VtrWieére
_ .

andre vejarealer samt fællesarealet,stier . med v. vedligeholdelse
Bestillingsformular
)(

af

grundejer-

foreningen. Grundejerforeningen hæfter for de parcelejerne-påhvilende forpligtelser vedr. vejene.
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g. Parkering på sommerhusområdets veje, stier og fællesarealer må ikke finde
sted med mindre de er særligt indrettet dertil.Undtaget herfra er dog par-

4:-

kering ved almindelig af og pålæsning •.clign.

3. Benyttelse.
a. Parceller i deklarationsområdet må kun benyttes til sommerhu~byggeIse.
Der kan herefter kun opføres bebyggelse,der normalt har en størrelseslit og
og som alene anvendes til beboelse:(natindretning
beregnet
for een . familie
,.
.
L
...'
ophold,)i-tiderummeit 1.-april til 3o,september og uden for denne tid til kortvarige ferieophold, ”Weeks-.enfis o. lign.
På parceller i deklarationsområdet, må som følge af.foranståe defor- eks.
_. -. ikke
denombygges,indrettes teltlejr drives sanatorium eller
bahyttelse som
nensætteff eller bebyttes bebOelsesvogne, selvom/børnehjem
oplagspladå eller drives_næringsvirkeomhed af_nogen art.
Det er dog tilladt i week-endl at henstille campingvogne på parcellerne.
Dispensation fra faranstående,.herunder speoielt,med hensyn til etablering
af butikker . m.v.kan gives af amtsrådet, jævnfør nedenstående stk. 12,

b. Garager eller udhus må ikke opføres, før beboelseshus er bygget.
c. På fællesarealerne må der ikke ske bebyggelse af nogen art, ligesom camping ikke er tilladt.
d. På hver bebygget sommerhusgrund skal der til brug for ejeren være parkeringsplads for mindst 2 biler.
e. På parcellerne - må. Ikke .uden bygningsmndighedernee tilladelse ske. opfyldning
med henblik på at placere en bygning væsentlig over parcellens naturlige
niveau.

4. Byggetilladelse.
a. forinden bebyggelse påbegyndee,skal byggetilladelse indhentes
hos byg_
ningsmyndigheden <for tiden Maribo amtsråd)..
b. Ansøgning am byggetilladelse skal være bilagt med:
-

1. Målfast beliggenhedsplan i 2 eksemplarer med oplysning om ejendommens
matr.nr. og med,eksisterende, og projekterede bygninger,forsynings-og afløbsledninger.
2. Tegning i 2 eksemplarer udvisende plan,snit og facader.i fornødent omfang.
3. Beskrivelse i 2 eksemplarer af materialer til tag og ydm bygningssider,
samt disses farver.

5. Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering.
a. På hver.parcel må, kun opføres en enkelt bolig med de dertil sædvanlig hørende udhuse og garager, alt efter bygningsmyndighedernes nærmere godkendelse,
Bygningsmyndigheden
kan dog tillade at der opføres flere bebyggelser på en ej..
endom.såfremt en eventuel senere udstykning kan gennemføres på en sådan måde,
at hver enkelt bebyggelse

vil

opfylde nærværende deklarations bestemmelser.

b. UdnytteIeesgraden må ikke overstige

b,lo.

_

c. Bygninger,herunder altaner, verandaer, hævede terrasser

og

lignende op-

_ holdsarealer,skal opføres mindst 5 m fra skel mod anden grund og mindst lo m
fra vejmidte.

11›

nr.
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•

_ _

<

.

d. Udhuse,skure og lignende mindre bygninger med undtagelSe af klosetbygninger),

0

der udelUkkende indrettes som udenomerum samt garager,kan dog opføres i
2,5 m afstand franaboskel, når betingelserne a-d -i kap. 13 stk: 3 i bYgningsreglement ' af 1: aligust

1966

'for købstæderne og landet opfyldes.

-

e.Bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale skal altid
•

holdes mindstllo m fra naboskel, Denne afstand kan dog nedsættes, Såfremt bebyggelsen sker i overensstemmelse med

en

af bygningsmyndigheden godkendt for hele

området fastlagt bebyggeleesplan,som sikre at efstanden mellem bygninger med
let antændeligt tag ikke bliver mindre end 2o m.
E

6. Bebyggelsens udformning.
a. Bygningerne må ikke opføres med mere end een etage og med -tagskægget ikke
mere end 2,5 over middelkoten for husets hjørner bortset fra gavltrekanter.
b. Hvor terrænforholdene-gør det nødvendigt,kan bygningsmyndigheden tillade
større bygningshøjder.
.
c. Tagets vinkel med det vandrette terræn skal være højst 45-,
d. Sommerhusenes ydre bygningsdele-herunder tag skal fremtræde i ferver dånnet
af joräferverne(okker,umbra, terre di sienna; engelsk -:gg italienskrødt,dodenkop)
eller i hvidt,sort ellernævntefarvers blanding e.11eri de' naturlige
ler træfarver. Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan også andre
•

farver anvendes.
c. „;
e. Blanke eller reflekterendetagmaterialer må ikke anvendes.f. Behdelsen skal heve et bebygget_ areal på mindst 25'kVadretmeter.
g. Beboelsen skal være opført

På

støbt sokkel eller piller.'

h. IøVrigt skal ved bygningers opførelse overholdes d 'et til enhVer tid i
ningsreglement

for

købstæderne og landet fastsatte særligebestemmelser -forsom-

merhusbebyggelse,jævnfør for tiden bygningsreglementets kap. 13.
.
7. Vandforsyning.
a.;: Det må, ikke etableres brønd eller foretages anden vandindvinding på ejendommen

eller

de udstykedeparcelle,forinden der er - gennemført en af en lendvæ-

.• ■

senskommision godkendt kloakering.

0

b.

Eje~

13.f parcellerne er pligtige at, :tilslutte sig et fælles ' vandværk samt

bidrage forholdsmæssigt eventuelt gennem grundejerforeningen til dettes-eta..
blering,drift og vedligholdelse i overensstemmelse med landvæsenkommisionens bestemmelse herom.
8. Bortledning af spildevand.
a.-Indtil-der er-gennemført en af:landvæsenkommisionen godkendt kloakering af
sleklarationsområdei tillades husspildevand afledt gennem sivedræn. Projekt for
bortledning.:ef spildevand fra bygninger til sivedræn -skal udføres i-oyerensptemmelse :Med kommunens sundhedsvedtægt.. Projektet

ekali hvert

enkelt tilfælde._

godkendes af sundhedskommisionen,der'træffer afgørelse om :sivedrænets placering.
Ligeledes indtilJcioakering;af:deklarationsområdet er gennemført skal der
på_parcellerne :-.enyttes:-tørklosetter (evt. kemiske .klosetter),der skal udføres i
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i overensstemmelse med bestemmelserne i sundhedsvedtægten.
Hver enkelt ejer af ,en-bebygget parcel er derfor pligtig til at deltage i
_
en natrenovationsordning,der skal administreres af grundejerforeningen, og
_
som åkal opfylde de krav,som sundhedskommissionen stiller i denne forbindelse
. . :. _ _ . j. ?
- ..; , _ :, .
med_hensyn til bortkørsel m.v.
- „ , .:.
.-.,,;b.
Når
bebyggelsen
i
deklarationsområdet
har
nået
et sådant omfang,at der
-_
, er
-,
_
„
,
_Jopført mindst lo sommerhuse i området,kan sognerådet,sundhedskommissionen
.n el.. c
. ,
ler ,bygningsmyndigheden beslutte, at der for hele deklarationsområdet skal
_
gennemføres et fælles spildevands-og rensningsanlæg,der skal , godkendes af land•
væsenskommissionen.
__
Til sikring af gennemførelsen af denne kloakering af området forpligter hver
-- ,
c
enkelt parcelejer,herunder ejeren af de parceller der endnu ikke er blevet
.
solgt til sommerhusbebyggelse,til,når det ved anbefalet brev er meddelt ham
at beslutning om kloakering er truffet i overensstemmelse med ovenstående,
da at indbetale et beløb svarende til loo kr.pr . måned(i terminer, der fast.
sættes af sognerådet) til en kloak og vejfond.
Indbetalingen skal foretages på en af sognerådet til dabte formål opretu- _
. .
midler, må kun benyttes til dækning af prOjekterings
.
_ tet særlig konto. Fondens
og anlægsudgifter i forbindelse med kloake ingen og til de i paragraf 2 omtalte evt. efterfølgende anlæg af faste kørebaner.
kan af
Indbetaling til fonden må ikke overstige loo kr.pr.md . pr. parcel,men
.
_,
,
sognerådet nedsættes,således at der dog til stadighed —er rimelige midler til
rådighed til dækning af de løbende udbetalinger til projekterings og anlægsarbejder. Når arbejderne er afsluttet og landvæsenskommissionen har , afsagt
endelig regnskabskendelse skal et eventuelt overskud i fonden tilbagebetale?
, .3
til parcelejerne.
.
Sognerådet er berettiget til efter bestemmelserne i denne paragraf at opkræve indtil 3.000 kr. pr. parcel, og til sikring af sognerådets ret hertil
begæres nærværende paragraf tinglyst pantstiftende til et beløb på 3.00o kr.
pr. sommerhusparcel,forud for al pantegæld,bortset fra _lån til kreditforeninger.
_
•

•

•

•

.-

9. Beplantning og hegn.

-BaPlantning:' -

a-.' : Grundaælgeren akal forinderfuds-tykning - påbegyndea,a0rge- - fOrrandbeplan' ning-af det udlagte sommathUaOæråda , efter eh af-amtsrådat godkendt plan.
b. En ubeplantet parcel skal inden et år efter erhvervelsen beplantea Tå
paasende måde, jævnfør nedenfor.
o. Pare11ens : beplantning skal opretholdes i-foraVarlig tilstand,således at- fældning- og-nyplantning ikke , i væsentlig grad æi forandra atedets.karater.
- d. Beplantning skal fOrtrindvis bestå _af buske og lavt voksende.træer.
e. Der-må ikke på •parcellerne findes beplantning, dar ved uhæmmet:vækst .kan
•
'blive til . -7(. 11Bsentlig ulempe for naboerne.•
-f. Ved beplantning af arealerne er den akelte grundejer_forpligtet til at
--iagttage de-forakrifter,dentil eltihve -tid- Væ'tende beatyreIsefor-grundejer-

Akt: Skab

nr.

(udfyldes el dommerkontoret)

!: foreningen måtte give til bevarelåen af udstykningsområdet som et pænt grønt
•!
område. Grundejerforeningen kan påbyde træfælning•ller beskæring, hvor det er

nødvendigt

af

hensyn til sikring af,en,eller_flere grundejeres. udsigtsforhold.

15

Hegn.

g. Hegh Mellem parcellerne :Må-ikke'være over l;So m för så vidt-ahgår levende;
hegn, ,Andre hegn end levende hegnskal være mellem 1,00 m 'og 125, høje og må/
kun bestå

af

glat hegnstråd på stolper eller - af wafter . eller aftilsvarende /

ikkeskæmmende materialer.
Raftehegn-Og lignende hegn :mod offentlig vej eller andenfælles vej må-kun
-opSætteeLmedsognerådeta-tilladelse.
h. Der 15å.hViler'pareallerne fuld hegneplig(mod vej ogmodnaboarealer i der ikke

er udstykket eller er» 4tellesarealer.i. Forsåvidt der er skel til en` kommunalVe5,hvortirparcellen ikke har vejadgang,skal de pågældende grundejere

'ludføre og-

fremtidig _vedligholde et af

sognerådet godkendt tæt og uigennembrydeligt hegn, dertil enhver tid effekttivt kan hindre passage.lo. Grundejerforening.

a. Samtlige ejere

af

parcellerne, udstykket fra heromhandledeejendOmme er

forpligtet-til at være medlem 'af en grundejerforening, sem : Skal oprettes så
snart sognerådet eller amtårådet kræver det-ogSeneetnår:alle-parcellerne
er solgt. Grugåælgeren kan endvidere kræve grundejerforeningen - oprettet, når
mindst 25% af parcellerne er solgt.
-Om fornødent foranetalter,sognerådet foreningen stiftet.
Såfremt det. ikke er muligt at . få-eh foreningstiftet eller enbestyrelse valg.
-overtagereognerådet grundejerforeningens•funktioner.
b. Grundejerforeningen skal have enbestyrelse på mindst .5 medlemmer,hvoraf eet
medlem udpeges

af

sognerådet.

c. qrundejerforeningenal'omgående udarbejde en vedtægt,som skal godkendes af
ognerådeS ,g amtsrdet.
d,:uruhdejerrorhingen kan kun ophæves af med sognerådets eller ,amtaråd_eta.
Grundejerforeningen er pligtig , vederlagsfrit at tage skøde pa.alle de. i paragraf 2 nævnte veje, stier og :fællesarealeri takt med parcellernes afhændelse
Det påhviler herefter foreningen at sørge for de omhandlede arealerå vedligeholdelse og renholdelse, ligesom foreningen eørgerfår,.at svejene i anlægsbr
de og udførelsesmåde : eVarer ilvejens brug. -(jævnføriøvrigt:paragral 2).
f. Grundejerforeningen er pligtig til at : overtage et eventueltvandværk,som
grundsælgeren'måtte have etableret med henblik•På udstykning af pardellerne
fra omhandlede ejendom og . sørge for dets-dtift og vedligeholdelse og eventu"fait udbygning'(jævhfør iøvrigt paragraf'7).Sålænge udstykningen ikke .ertilendebragt,hæfter grundsælgerenforholdeMæssigt-for de ikke Udstykkede parceller.

•

g. Grundejerforeningen skal igennem beplantningsforskrifter sikre området som et
smukt område og skal påse overholdelse heraf(jævnfar iøvrigt paragraf 9).
Bestillingsformular
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Grundejerforeningener-pligiig at drage omsorg for `gennemførelsen af en hen-:
sigtemessig -ordning vedr. dagrenolhttion , der skal genneMføres i overens.

stemMelse MedkomMunens s'udhedsvedtægt og skal godkendes af koMMunens
sundhedskommission.
i. Grundejerforeningen varetager løvrigt alle foreningen i henhold til
deklarationen og dens vedtægt påhvilende opgaver,
- 11. Ordensbestemmelser.
a. Ingen ejer må ved støj forudlempe de omboende.. Der:må ikke forefindes op-

: lag og nogen art på parcellerne,, og disse skal i det hele holdes i :ordentlig,ren og tydelig stand. Radio, gramofon,fjernsyn, båndoptager eller lignende med højtaler forsynede apparater samt musikinstrumenter må kun_
benyttes indendørs og for lukkede døre og :vinduer._
-

b. Udover hunde og katte må der , ikke holdes husdyr.:
c.-Færdsel på vejene med _motordrevne køretøjer er Alene tilladt, når
det ,sker på. 444‘'4g færaselsmæssigt formål.- ,
d. På fællesarealerne er kørende færdsel ikke tilladt.

•

e. Der må ikke anvendes skydevåben af nogen art.

-

_12. Dispensation,

_Dispensation fra deklarationens: bestemmelser kan meddeles . af, amtsrådet efter forud indhentet erklæring fra sognerådet-og om fornødent med frednings;nævnets tilslutning.

13. Tinglysning og påtaleret m.v.
a. Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på det vedhæftede
kort-viste deklarationsområde af matr.nr. 17: -c, 16 b•og:16 u, Vesterby,
Fejø sogn med prioritetsstilling forud

for al

pantegæld, bortset fra lån til

. kreditforeninger.

-

b. Påtaleret har Fejø sogneråd.
Deklarationens. punkt- 8 b begæres, tinglyst pantstiftende for et beløb.på

3.000 kr. pr, parcel, ligeledes forud for al pantegæld,bortset fra lån til
- ..

.kreditforeniner.
b. Påtaleret har Fejø:sogneråd,Maribo,amteråd,eller fredningsnævnet i amtsrådekredsen.
c. Overtrædelse af deklarationens bestemmelser, og bringet forholdene på
stedet ikke efter sognerådets eller amtsrådets påtale.indenforriærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er sognerådet eller
.amtsrådet beretti-get til at lade de nødvendige arbejder udfører på ejernes,

-

-

d.

brugernes eller grundejerforeningensregning.
Det påhvilergrundsælgerenat overleverer et eksemplar af nærværende de-

kIaratiOn til kmberen_afen
Fejø, den 15. august 1967.
Hansigne Sørensen.
Valdemar Pedersen.
-Rudolf Petersen._

•
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ûj

r i l 1 1 1 1111 11 111 1 111
5002020885 32_R_607
A0028751 0A 88306 1 63
-—-

•

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-

bd . og bl. i tingbogen,
art. nr ., ejerlav, sogn.

dele)

kr.

16 u VesterbyStempd:
FejØ sogn,
Fuglse herred,

Akt: Skab g., nr.
Købers
• } bopæl:
'
Kreditors
Anmelder:

Gade og hus nr.:

Preben Krarup
Sagfører
Maribo

13,H0\11975* 11316

Kvittering.

0
0

Den under 21. august 1967 lyste deklaration. vedr. udstykning
til sommerhusbebyggelse, kvitteres herved til. aflysning, for
så vidt angår dem Rudolf Petersen' tilhørende ejendom matr.
nr . 16 u Ves • terby,, FejØ.

Ravnsborg kommune, den 10. november 1975

P.R. JØnck / 0. Nielsen
sign.
kæmner
borgmester

•

Indført I dagbogen for retten 1 Nakskov

den

I 3 NOV. 1975

Aflyst
E. E.

liaMD3

ae tons riptighed Paltv«e7

71' PM
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