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Matr. nr. 15 a Vete.t -by by,
Feje segn.

D

Anmelder:
Steffen Lauge Pedersen
Advokat
St. Mellevej 3, Kbhvn.:::.

fi;KI.,

Underskrevne ejer af de' ;:, deklarationsområde, som o vist på vedhefted=:.,

kort, cI'eri gv,r.e-m-v4tqmMelse. mad den ai.Maribo amtsr4d godkendte plan
er udarbedet'.af laAdinsDektor K. MQM:trer I/S i juni måned :P967, og; nom
oMfktter Partellerudstykket fra matr. nr. 15 a af Vesterby byiFej
sogn for.pld.ter herved mig og efterA)lgende ejere og brugere af deklar
tionsområdet eller af wirceller, der udstykkes indenfor dette, til at overholde flgende ht.lser
l UdstYkninR.::
a. •eklarationsomr4det, hvis navn skal være Vestergård, må kun uda:tykizes
~rehsSteMM . else med del af Maribo amtsråd givne godkendelse, således
som den freffigå
, r af vedhftede skrivelse og kort.
b. Det skal vinre tilladt at sammenle flere parceller til'én ejz.;ndem,
hvorimod delinc, hvorved der fremkemmer parceller mindre end efter den
goakendte plan, ikke må finde sted.
c. Grund~lgeren

tingbe,„en omro ejer af ejendommen.

.vedilftede .cort viste veje, stier eg fællesarealer skJA cskild. De
1- m5-.trikulært i tt med udstykning af nommerhusparcellerne.
ler
2. Veje l stier ep„:

M.

a. Gruneswigeren enlmEer de ni den godkendte udstykningsplan vibe
stier m.v.
privR:te. veje,og
vendeple-r
EÇ.Y U. ni-,
?).
Eb,/

JAL 1 -3 (3

J. nr.,

Vejene skil h(: jævn o fait koreb.. ,.ne i. bredde på mindE;1; 5m for

og4m
de

for
de
:avrii-e
•. .
.•
.

Mini mum fo rbeVurstel.,4en, de

skIl

v.,jbesty;,.elseu so;fneådet), er: Muldjord fjerne-, o dur

10 -

le em bundxrus

15 cm st-,tbilt :5rusla med ..,-)ssenue
nd), eller . dertil i bmreevn,

hold (tykkelen er i f....stko:ftprimerGt
ju'vnhed
b. In.

vejb,:,1a:GninL.

,:, 11 =pol

er ucllaE't

må ud..;tdes eller bebyes, forinden vuj til
riende.

overensste;..melze med for

e. På alle pdroel:.or

Vid vejhjernerne

skal bevares fri oversit ovur tie

ovrsigtsarler, der med su,,r11:(j.„ siun.tur er ,,,,./1,uivet på det; vedhwftede
kort. På ovrLyiat.le.w.J. må ikke findes bebyels, bevok4ln3n[- eller
;:om

rJ:L -

enÇ; lm op over en fJ de bt-stemt ved

de

bi l irtenseev je.r midtiinier.
d. DepI pl:J:nen

udles som n-illiesdrel,til

bvu:

preelicr, der udsykes i del,rl:-J,r:ktionsomrc.det.
S .„tmtlie Ite,roellers ejere og brud:ere h-År Tu, , rd;.. .,Asret -s.d de på

veidhwt1;e:..1e

kort viste veje o;:.

e. Grundejerforeninn skal vedevlasfrit have ov ,:rdrmeb'ejem.olo, e. Grundejerfoi-,, niet-,,n til v ,;.j, 1 stier c"),; fælles ,lrealer, jlinfør
, strit at :.-3.fstå de areale.r, der på det ved-rrg4-n er plisti til vederl a
tede kort er bete g net "reserveret til vejudvidelse", når som helst sone
rådet ske,nner, at der er behov for at udvide den ofientliue
hv:iJ ense er;
slolrer overholder de hun
Grunc'ejerforenin:::en
p ielror med horsyn til disse arealer.
f. Parce-iLs jerne b
frullevoje i

den fremtidi?;:? vedlizs.,- eholdelsesplit

af de privu,

,->21dende re;_;ler om sfi.dInne v j i lov-

vjvcdtw.gt, 4 rundejerv:dtt m.v. Såfremt ikke m-et

henhld til for,nståene, har p :Ircelejerne den fremtidige vedli_ .2.-0Ideisplit ovr for de til s tødende v.:jarw,=.1er ind til vejen
f7:11:-,s,:i1 ler, stier m.v.
2-run,.,ejerforeninen h::-.1."te:- fox , de 11-trcel,z, jePne påhvilende
vedrGrende
.womerhusomreL;s vejes stier o
finde rted med i;t:in. ,j rs de inire r es $:-.r. lifst dertil. Undtet
ptkerin:

?onyt tels ø:

De p.rcellt..r, der ut::te i deU-r3tionsomeL, ni:t khn benyLt,!:
til fr;ommernusbebyel.:e.
riror en strreL_.
Der k2n n,reft..' kun opføres e~eL3e, der
il oeboel.e
beren..;.:t for 4n fumil: i,e, oe. som _alene tnv
i1 til 3o. seTtemb-r o udenfor dette id. -

(n3,tophold) i tidmru2:f..et 1.

rum til kortv.31,rie fe_tiechold, week-ends o.11An.
dekl,,,.-,xt::onområde'.; o.

Dt:t

ri

de ud.tykkede pe.rceller må som

,r

for,

aende lor ekseltel Ikke hensættes eller benyttes behoelsevo,n, selvom
teltlejr eller opstilles tele til ov

den omby,,Les, in

drive s.,,ntøl • ium eller børnehjem, ske benyttelse som oplo, , ep„_

DE.t er till,xd!.

„t

ell,r

en c,nItinjvon eller e, t telt p, en pwcel me-

dens neby,1,.u. denne udføres, do 1.y..r,jst i et tidsrum 1J. :‘

m/uneåec

rr,

1')ezi114,elsens do o.t
lornstående, herunder specielt med hensyn til

Dispens ,.tin

wf butikker m.v.kin give, ej vmterdet, jævnfør nedenstånde
b. Gar.x.,:

ell,r uahns me,

ikke

21.:d)lerin.

12.

opføres, fr beboelseshus er byget.

e. På fll .'eleLn må der ikke ke bebygc1e .d

nogen ntt

c.,,:nperin 4, ikke er
d. Pd 11 ,=

bebyet som.," fhusgrund skru der til brus for ejel-en vmu e p“—

keringsplads for !„,indst 2 biler.
e. P -,3:ce1lerne

ikke uden bygningmyndihedens tillJdelse ske orfrid-hund.J.r specielt ofyldning med hen'e21'k

onf

•[

i.1-cere en bygninu*væsent:ig ovr 2:,rcellens nnurligo niveuu.
e.

Er,,e
cy;--

Forinden bebyg_eise påbegyndes, skel byggetillii.delse indhentes
ninmynighe-Je:: (for tiden fd,:lbo
b. ..-1ine; cm

rul

der sk .,1 frenrendeu i 2 ekeempl,e,
beliggenhed s,mt ej

indeolde

:n

eg
v m n oil er 2 eKsempl,rec

mLLestok minet 1:5oo a truLeri

1.
atrnn

olcd

og projekrede bygniner og med .:ngivelse
.n4.e til skel

;..dat grundens

tilslutning til

vej.
73

9.. Tegning med indskrevnemål i målestok mindst 1:100 udvisende
plan, snit o facader.
Lflobsplan (evt. indtenet på forannævnte
L.

Oplysninger om bygningernes materialer og konstruktioner samt. tH.rver

5-

tegning).

us

tag

ydre bygningsside:r.

Oplysning om toiletforhold samt vandforsyning.

Forsåvidt p arcellen, ikke er endeliut matrikuleret, skal endvidere vedlægges en kopi af det af landinspektøren

ud'kurdigede maleblad

med mÅr-

kering af den pågidene
Byninesmyndigheden kan løvrigt foringe de til sagsbehandlinen

nødvendie yderligere oulysninger.
.

Grundenes beb g 'se og beby-

sens 1,1acering:

a. P.:t.hver parcel må kun opføres en enkelt bolig

list 1-1'1/4=de

Med de

dertil sedv :n-

udhuse og e3.rer, alt efter bygningsmyndighedens

godkendelse. Bygningsmyndigheden kan dogtillade at

bebygEels'er pn en ejendom, såfremt en

der . opfore£,; flere

eventuel senere udstyknine ktn

g ennemfz.res pi en såd:n måde, at hver enkelt bebygs1e vil opfylde =værende deklarations bestemmelser.

b. Udnyttelsesgraden må ikke overstige o,lo.
c. bygninger , hennder altaner, verandaer, hævede terrasser og lignende
fra skel mo '.inden grund erm.j
ophold=eler sk-1 omføres mindst 5
strndbyelinierne s-k1.1 respekteres.
Det be'mrkez specielt, at amen bebyggelse sevrts strandbyg,r:linien må
linde sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsmyndi,Theden.
d. Udhuse, skure og 11 ,,:nende mindre bygnini, er (med undt:,gelse af kle;:.elbygniner), der udelukkende indrettes som udenomsum, s imt garatzer,
opferes i indtil 2,m afsb_nd fra naboskel, n;-.r betingelserne .-d
i kun. 13, stk. 3 i bygningsreclementet af 1. august 1966 for købstciene og 1..J.ndet er opfyldt.
e. Lytninger ned Ln3 af strå eller aw_st let ant.x..ndelitmterIale,

i].
Vi

afstand kan dej nedses,D
C)
såfremt beyg,_elsen sker i overensstemmelse med en af bygningsmynnL,:nd4
Ch
bebysgelsesplan, som sikrer, :d. af- CD
goukendt For hele OM::dt.:. b
altid holdes minz;st le m fra naboskel. Denne

st_.r.f.".en mellem bycnIner med let :=nte.ndeligt tag ikke bliver min z.tre
2o m.

F;nd

6, Bebygge slis ndformni;
t, Bygninerne mA ikke opføres med mere end :en .etage.
end henholdnv
Taskæg&et og -in må ikke være JnIvet
og 5 m over midelksten for terræn ved husets hjørner.
MCP

b. liver terrmnforholdene gwr det nødvendigt, kan
tillade størr, by&ningshejder.

bygningsmyndigheden

c. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke være større end 45°.
Ydre bygningssider, sokler og tage sk-A l fremtræde i farver indenfo:.
jordfarvesk2:13.en, eller nvidt, sort eller c;is&e farvers blanding eller
i de naturlie negl- eller træf ,Arver. Til døre, vinduer og lignende mindandre frver ,nvendes.
r.e bygninSdel .e kan o
d.

e. 31,;_nke eller reflekterende tagmateriler må ikke anvendes.
f. Bebeelsien skal have et bebygget areal på mindst

;25d.

g. Beboelsen skal ~e opført på støbt sokkel eller
h. "løvrigt skal ved' bygningers opførelse overholdes de -til enhver tid i
byFninsreglementot for 1-cbstædel-ne og landet fastsatte bestemmelser Sor
sommerhusbebyelse:', jævnfør for tiden bysningsreglementet af 1. aurst
1966 forsk yldt Ingår:
1. Bestemmelserne i ka p . 13, stk. 4-9.2. De øvrige bE;t*mmelser med eventuelle senere tilføjelser og ændringer,
bortset fra r ,:,,glerne i kap. Z
i. Til bebyggelse
eller car p ort

,1:3:L grunden,

ma ;;un

1 3.1, 3.2, 4-9 og 11-12.
hvad enten der er

t ‘:.le om hus, udhus,

anvendes nye tfi.teri,ler eller brugte a ikke rinere

kvalitet.

7. V_Indfors-ning.

a, Der 14 ikke et.Ableres brand eller foretages anden vandindvindin
deklartionsområdet t herunc.,er de deri ud,-.tykkede parceller, forin.:,en
er ,;ennemfø , rt en 3f. en 1,ndvwsenskommision godkendt kloakering.
b. Ejerne af barcellerne er

der

at tilslutte- sig et fælles v,ndvrk

forheldsmss,it - eventuelt ,ennem grundejerfoeninis,:en _
til. det .,s eteLble:: . in6, drift og vedli6eoldelse i overensstemmelse ses
ve.nd=ket$ vedtæer.

40
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CD
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Endvider,, er ejt-,rne af 4repllerne og E;rundejerforeninen, sIr den
skøde pi veje, stier!Imllss-A.re:..11er m.v.,pligtig til at tti eder ^5
14.%
Ch
k's1

i vej, sti og lællesarealerne etableres van d forsyningsledninger samt
pligtig til at tåle rep,tr:tion og eftersyn af cline.
Der henvises iøvriA til lo f.

8.

Bortledning -.11s

spildevand.

a. Indtil der ernnemført en 4f en 1-4ndvæsenskomMision godkendt kloakering al deklarionsområdet skal recipienten for modtagelse

.4f s p ..":fte-

vnd, herunder evenkuelt sivedrn, udføres i overensstemmelse med kom-

munens sundhedsvedtægt. Projektet skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af sundhedskommisionen.
Projektet iøvriL:t for bortiednjng af spildevand skal godkendes af by;:-ninsmyndigheden.
Indtil loa1orinf aezlaro ionsomrade er gennemført, sk.! der
cellerne benyttes tørklosetter.
I

det rum, hvor tørklosettet anbringes, skal ventiltion'udføres med

mindst 15o cm 2aftræk fort i kanal til 3o cm over tag, og frisklufttilforse' etableres som mindst o,2 m 2 stort oplukkeligt vindue eller en
åbning eventuelt forsjnet med regulerbar ventil, med mindst loo

cui

lysningsareal til det fri.
Hver enkelt ejer af en bebyet parcel er pligtig til at deltal,e

en

natrenov3..tionsordning der skal administreres !al crundejerforeninAen,
og som skl opfylde de krav, som sundhedskommisionen stiller i denne
forbindelse med hensyn til bortkrsel m.v.
b. Når bebyisen i deklarationsområdet h.J.r nået et omf.J.n, sv„rene
til en udbygning på mindst 25 kan sognerådet, suadhedskon u nisionen el ler

bygningsm:indigheden beslutte, at der for hele deklrationsomreet sk,:t
gennemiores et files spildevnds- og rensningsanlæg, der sk.] godkcndes af landvæsenskDmisionen.
omr å det
denne klookerinf-2
Til sikring ..af gennemførelsen
tes hver enkelt oo.rcelejer jerfor til, nar det ved -anbef.xlet brev er
om k-loakerin . er tru;let i,overens.et~el
meddelt ham, :t
tale et beløb sworenc -ze til loo,00 kr.
med. ovenstående, bi t Is
mned (i terminer, der fastsættes al sonerådet) til en kloakfond.
bemærkes wtrykkelit, 1.t ,rundswageren er ligLi !.:; til rit indbt:Ale dot
ovenavnte beløb for hver ,t de pireell, , r, der m;.:4,t
beslutninf,; om in .:.;;;Def.kliny, tr,'ffes.

Indbetalin,rne

::"ore ages pi:, en. af sognerådet til dette form1

o p rettet

Fondens midler må kun benyttes til de2kning

projekterins- o& anlægsudgifter i forbindelse med kloakeringen.
Beløbet kan ikke tilb,agebet_les ved ejerskifte.
Indbetalinger til fonden må ikke overstige

loo,00

kr. pr. måned ur.

parcel, men kan af ao-,merådet nedsættes, således at der dav; til st,dighed er rimelige midler

-til

r4dihed til dækning af de løbende udbet:,1

ger til brojekterings- og inlu,sarbejder.
Når arbejderne er afsluttet, og landwr.senskommisionen har afsagt ende-

lig regnsk . :bskendelser, skal vedkommende parcelejer være berettiget til
at få modregnet det for 3c*,.(iældendes ejendom indbetalte beløb i de Uldrag, som de:: ifølge kendelsen påhviler ejendommen at udr.ade, og evLntuelt ovrskydende beløb ski udboales den parcelejer, som det
ler -at urede kloakbidraget.
t opkrwve

3.ognerådet er berettiget til efter bestemmelserne i denne
indtil

3.000,00

kr. pr. parcel, og til sikring af sognerådets ret ner-

til begæres n7.:1.vc;rende

tinglyst pantstiftende til et beløb på :>'.oeo,00

kr. pr. sommerhusparcel, forud for al p'!!.ntegæld, bortset fra

i kre-

ditforeninger.
' 9. BeoLtntninr, o

T1

Beplantning.
a. Grundsm1 r,7eren skal, forinden udstykningen påbegyndes,

3 g rge-

for rn3-

beplantning af delar3.tionsomrdet efter en af amtsrådet godkendt plan.
b. En ubepls.ritet rutel skal inden et år eftLr erhvervelsen beplantes
be.ssende måde, jfr. nedenfor.
c. Parcellens beplantning skal o p retholdes i forsvarlig tilstand,
des at fældn::.nj; og nyrlantnin ikke i væsentlig grad må forandre scene
krak.er.
d. Be- lantning sk....1 fortrinsvis bestå ci buske og lavt voksende tra:er.
e. Der må ikke
kan

blive til

r2:34 . preellerne

findes beplantniner, der ved uht=ct

væsentli ,:- ulembe for naboerne.

f Ved Oeblantniu af are . tlerne er den enkelte grundejer forplitet ti,3?
at ia;ztt,ige de foskriftr,' den til enhver tid værende

besty:eJsL f o ch

grundejerforeninn m4.-tt,1 give til bev-Areisn af -udstykninusomet - Cq
et pant grent område. Grundejerfeeninn kan påbyde Lrfælduing el ir
Ch

beskæring, hvor det er n ø dvendigt af hensyn til sikring af en
flere .;_rundejeres ue;:..;igte::forhold.

•./1,r
'1,u0 m og

g. Hegn mellem nurcellerne må ikke være over 1,60 m for si vidt
levende hegn. Andre hegn end levende hegn sk.1 være mellem
1,25 m heje og må kun boet

i g1t he;_,nstred på stolper eller af r:f-

ter eller f tilsvÅrende ikke-skæmmende materialer.
Raftehegn og

lignende heL;n mod offentlig

vej eller anden fælles vej må

kun opsættes med soer-Ldets tilladelse.
• h. Der wthviler parceller fuld hernspligt mod vej og mod naboarealer,
der ikke er udstykket eller er fællesareal.
i. Her j over gæl der hegnlovens almindelige bestemmelser.

j. For.,avidt angår .ffis_el mod offentlig vej, 'hvortil parcellerne ikke
direkte vejadgan, skal de pa:l•ldende grandejere udføre og fremt:iiii.
vedligeholde et af sonerådet godkendt tæt og nigennembrydellgt hegn,
der til enhver tid eUektivt kan hindre p:ss:;ge.
lo. Grundejerforening.
a. 3amt1ige ejere af parceller, udstykket i heromhandlede dokl :Irations-

område; er forplitet til et være medlem af en grundejerforenin,
skal orettes, n snurt sognerådet eller amtsrådet kræver det o;2:

;.om

når alle parcellerne er solgt. Grundsælgeren kan endvidere kræv, :::-unU-

ejerforeninen oprettet, når mindst

25%

af parcellerne er solgt.

Om fornødent foranstalter sognerådet foreningen stift

e

t.

Såfremt det ikke er muligt at få en forening stiftet eller beetylele
valgt, overtager soneridet grundejerforeningens
b. Grundejerforeninen skal h.f,ve en bestyelse

funktioner.

p,a mindst 5

medlemmer,

hvor,If &t medlem udpeges ,„If sogneradet.
c. GrundejerL'or,nin ,T:en kan kun ophæves med sognerådets elle

r'

semt3kke.

d. Grundejeroreninen sk),1 omgLende uda;-bejde en vedtmgt, som sk•t.
£:odkendes uf byp,,ninsmyndi,;:t;heden.
Cr1

e. Grundejerforeninu,:n er pii , tie til vederlagsfrit at tage nk,,,,de
nibe de i

.111

2 nævnte v e je, stier og fællesarealer i takt med pAre,:',11,-:-(9

. vilor herefter forellinn 9,1; '=':arge for (.5, om non afhændelse,Det ,i:
CK
tq

Indlede arealeF .s vedligeholdelse o ,!; renholdelse, ligesom foreninen
p åser,

vejene i anlæsbredde og udførelsesmåde svarer til vojene

brug jfr. løvrigt
2). Grundejerforenin,7en er endvidere som ej'
vej, sti eg filesarealerne m.v, pligtig at tåle, at der etabe.
kloakledniner i vejarealerne, at der etableres renoningsaniwu, s-m
der foretarces de til

anlw .:enes vedligeholdelse nødvendige eftersyn oF.

reparationer.
f. Grundejerforeninen er pligtig at overtage eventuelt vandværk, som
et,:kbleres specielt foc deklaationsområdet.
lwnge udstykninn ikke er tilendebragt, ha te grundsmigeren forhold.
mæssi r;:t for de ikke udstykkede p)roeller.

g. Grundejerforening,n skal igennem bepl;*ntningsforskrifter sikre om'rådet som et smukt område, og skal eåse overholdelsen heraf (jfr. iovrist

9).

h. Grundejerforeninn er pligtig at drage omsorg for [Pennemfør,..A-on
af en hensistsmwssi ordning dels mf dagrenovation, der sk:Al
res i overensstemmelse med kommunens sundhedsvedtægt og skal godkendes

af kommunens sundhedskommision, dels af en
8.
længe omr?1det ikke er kloakerot, jfr.

natrenov,tionsordning,

i. Grundejerforeningen varetager ivrigt alle foreningen i henhold til
deklarationen e r?

dens_ vedtægt påhvilende opgaver.

§1 . Ordensbestemmelser.
a. Inen ejer må ved støj forulempe de omboende.
Radio, grammofon, fjernsyn, bndoptael- eller lignende med højtaler
forsynede .araZ,or samt musikinstrumenter må kun benyttes ineendars
for lukkede d g re ‹:); vinduer.
Motorsiskiner og andre støjende maskiner og redskaber må ikke benyt.tes på ejenommen fr-1. kl. 19,00 dagen for en son- eller he l ligng Lii
den efterfelende hverdag kl. 7,00.
Der må. ikke -::,å ejendommen. benyttes skydevi:ben, herunder salonriffel,
luftbøsse eller bde

og pil.

b. Udover hunde o k,tie ni der ikke holdes husdyr.
c. Færdsel 'ca vejene med metordrevnkøretøjer er alene tilladt, når de:c)
sker med egentlig færdseismæssigt formål.
14,

CN
tq

d. På falllesarealerne er karende færdsel ikke tillidt.
e. Der inå ikke foretages opin- af not'iJn art
pareellerno,
skal i det hele loldas i ordentli
ren og ryddelig StÅfld.
Enhver bebyEels skal til enhver b14 holdes i en forsvarlig
1d n tetd.
12. Dispehatjon,
Dispens tioner ir :,1 deklar-,tionons bestemmelser kan meddeles af iraLsrss e
efter forud indhentet erklæring fra sognerådet og en fornødent med fre,:,ningsnævnets
1.3. Tinglysning og ptalorf,:t m.v.
a. P deklarationsområde, der er vist på vedhæftede kort , c)., som omfatter -s)rseller udtykket fra matr. nr. 15 a af Vesterby, Feje

,~1

bewres folende tinglyst:
1. i'41.ervt:rende deklaration tinglyses som servitutstiftende pd deklarationsomrdez fo.;:-uu for :1 panteg2Jid bortset fra lån til kredltforenln,.
8 tinlyses som pantstiftende for et beløb på
2. Deklarationens
pr. parcel, ligeledes forud for al pantegæld, bort:set fra lån til kredi,
forenin,sor.I

b. Påtaleret h_:r Feje sor:neråd, Maribo amtsråd eller freduinseævnet j
amtsrådskrec:sLn.
c. Overtrscdes deklx_ttionens bestemmelser, og brin,es .'orholdene od
aet ikke eftf so.ms,rådets elles: amtsrådets påtal(. indenfor

nærm,

11c:rådet ,11,_
amtsrådet berettiget til at lade de nødvendige arbejder udfore p eje
rens, brugerens eller ,2;randejerforeninens regning.
angivet frist i ovronstemmelse med bestmwelserne, er sol

d. Det påhviler _frundsalor at overlevere et ekrlom p lar af nærvn;rendo
deklaration til køberen ,;-f en parcel.

Gntofte, den

Poranstående deklaration codkendes herved.
Maribo amtsråds bygeforretningsudvalg, den
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