
DEKLARATION

Nedennaevnte deklaration er en afskrift af tinglyst servitutstiftende bestemmelser pa
matr. 8a (Kildegardens udstykning) og er enslydende med tinglyst dekiaration pa matr.
nr. 9h (Listrupgards udstykning) med f0lgende undtagelser.

ad pkt. 9 Veie:
Efter sidste pkt. i denne afskrift er der pa deklarationen pa Listrupgards udstykning
matr. 9h angivet bestemmelser for adgangsvejen over matr. 9a. Afskrift heraf findes
efter pkt. 14 i denne afskrift.

ad pkt. 10 og 11.:
Vandledninger og kloaker: Linieme der omtaler tin lyst pantebrev kr.. 3,500,- til
deekning af udgifterne til henholdsvis vandv rk og kloak - er ikke optaget i
deklarationen for matr. nr. 9h (Listrupgards udstykning).

DEKLARATION

Pa ejendommen matr.nr. 8a Bj0mstrup by, R0snaes sogn, tilh0rende Riis & Jensen
A/S, K0bmagergade 65, K0benha n K., begaeres i aniedning af udstykning f0lgende
bestemmelser tinglyst, som servitutstiftende pa de til sommerhusbebyggelse
udstykkede parceller;

1.

Udstvknina

Den udstyknin , af parceller, der foreta  s af den nuvserende ejer, er endeli , o  disse
parceller ma ikke yderligere udstykkes.

Safremt der foretages sammenlaegning af parceller, skal der i tingbogen tinglyses
bestemmelse om, at ejeren af de sammenlagte parceller skal deltage i udgifteme til
vand, vej og kloak i forhold til det oprindelige antal parceller.

2.

Bebvaaei fi

Pa hvert matr.nr. ma kun opf0res een beboelse med tilhorende udhus, og ingen
bygning ma besta af mere end et beboelseslag o  eventuel kselder.

Ingen bygning ma opf0res naermere vejmidte end 10 m.

K lderbjaslkelaget eller stuebjselkelagets overside ma ikke vaere mere end 0,40 m over
gennemsnitlig naturligt terraen indenfor de enkelte bygningers omrade, ligesom
bygningens st0rste h0jde ikke ma overskride 4 m malt fra overkanten af stuebjsikelag.

P0r bebyggelse p begyndes, skal tegninger, der ogsa angiver  ygningens h0jde, vaere
godkendt af de pataleberettigede. Overtr der en parcelejer denne bestemmelse,' kan
den/de pataleberettigede krseve ejendommen nedrevet, og fjemet eller bragt, i
overensstemmelse med deklarationen og i tilfaslde af vasgring lade arbejdet udf re for
den pagaeldende parcelejers regning.
I 0vrigt skal bebyggelsen respektere det gsldende bygningsreglement.



De opf0rte bygninger ma ikke vsere mindre end 32m 

3.

H e Q n

Parcelejerne har den fulde hegnspligt mod vejene og nabogmndene. Mod
naboejendomme skal hegn rejses i skel.
Som hegn ma ikke anvendes pigtrad eller elektricitetsf0rende hegnstrad. Tradhegn ma
ikke vsere over 1,00 m h0jt, og i 0vrigt ma intet hegn vsere over 1,80 m. Raftehegn,
ogsa mod vej, skal daekkes med hurtigt voksende plantevsekst, sasom clemathis,
slyngroser eller amerikansk boghvede. Mod ikke soigte parceller har kobeme
plantningspligt pa begge sider af eventuelt raftehegn.

4.

Beplantnino

Ved beplantning af arealeme er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage, at
udstykningen stedse skal have karakter af gr0nt omrade.

Der ma ikke pa parcelleme findes beplantning, der ved skyggende eller uhsemmet
veekst kan blive til vassentlig ulempe for naboerne, f.eks. ved skygning, indskraenkning
udsigtsforholdene el.lign. Den/de pataleberettigede kan pabyde trsefseldning eller
beskaering, hvor dette er nodvendigt af hensyn til een eller flere grundejeres
udsigtsforhold. Der ma ikke plantes pil, poppel eller hvid-el.

5.

B e n vtt eIs e

Ejendommene ma kun benyttes til beboelse. Det skal dog vsere ejeme tilladt at have
privat kontor, atelier, tegnestuer og lignende fredsommeiigt praeget
erhvervsvirksomhed, nar det efter den/de pataleberettigedes sk0n kan ske, uden at
ejendommens karakter af sommerhus herved forvanskes eller kvarterets karakter af
sommerhuskvarter sendres, samt under forudsaetning af, at det ikke medf0rer ulemper
for de omboende.

Der ma ikke pa parcelleme haves nogen som heist virksomhed, installation, indretning,
oplag, dyrehold eller andet, som ved ildelugt, rog, lar , ubehageligt skue eller pa
anden made efter den/de pataleberettigedes sk0n kan vsere til gene for de omboende.
Benytteisen af sommerhusene skal til enhver tid ske efter de bestemmelser, som
sogneradet matte fastsaette. Yderligere dispensation herfra kan meddeles af den/de
pataleberettigede, herunder til enkelte konsumforretninger.

6.

S t 0 i

Brug af musikinstrumenter, radio og i emsynsapparater ma ikke finde sted i fri luft eller
for abne vinduer, for sa vidt det er til gene for andre.

Brug af speedbade fra den udstykningen tilh0rende strand ma ikke finde sted.



7.

8 k i 11 n i n Q

Der ma ikke pa parcelleme opseettes eiler foretages skiltning, der virker generende
eller skasmmende pa kvarterets udseende af sommerhuskvarter. Dispensation  erfra
kan til enhver tid meddeles af den/de pataleberettigede i forbindelse med skiltning fra
bygninger, der specielt er opfert med foretagendets formal for 0je.

8.

P a r k e r i n q

Al parkering af last-, omnibus-, flytte- eller storre fragtbiler er forbudt ud for parcellerne
med undtagelse af almindelig pa- og aflaesning.

9.

V e i e

Saelgeren lader vejene afsaette og seivsteendig matrikulere uden udgift for parcelejeme,

Nar vejene er afsat og matrikuleret, overdrages disse grundejerforeningen. Denne er
pligtig til, nar saelgeren ensker det, at tage skode pa vejarealet af een eller flere gange.
Omkostningeme ved sk0dernes oprettelse skal afholdes af grundejerforeningen.

Udgifteme til vejenes aniaeg og vedligeholdelse pahviler de enkelte parceller og
beregnes med en anpart for hver seivstaendig parcel.

Faellesarealet deltager ikke i disse udgifter.

Saelgeren er ikke pligtig at deltage i udgifter til vejanlaeg eller vedligeholdelse for ikke
soigte parceller.

Nar grundejerforeningen er dannet, administreres vejanlaeg og vedligeholdelse af
denne.

10.
Vandlednin er

1. Der vil for bebyggelsen blive oprettet privat vandvaerk. Dette placeres pa det
efter saelgerens s on mest hensigtsmaessige sted. Vandvaerket vil blive
selvstendigt matrikuleret, og efter faerdigg0relsen overdraget til et
vandvaerkslaug tillige med de faelles vandledninger.

2. Omkostningerne ved tilskedningen betales af vandvaerkslauget.

3. Omkostningeme ved driften og amortiseringen af vandvaerket fordeles pa
parceller, til hvilke stik kan indfores, Derudover betales haneafgift efter
vandvaerkslaugets fastsaettelse.

4. Eventuelle udgifter til vandmaler betales af parcelejeren. ligesom denne
betaler alle omkostninger ved vandledning fra anslutningssted til sin grund.



5. Tilslutning kan f0rst ske after beharig anmeideise til formanden for
vandvaer slauget, der kan fordre forn0dne tegninger forevist til godken else,
ligesom dette er berettiget til at lade foretage anboringer pa vandledningen.

6. Saelgeren er berettiget til at palaegge samtiige udstykkede parceller
pantstiftende deklaration til sikring af driftsudgifter, herunder udgifter til
vedligeholdelse, hvilken pantstiftende deklaration skal tinglyses pa samtiige
parceller, der udstykkes fra matr.nr. 8a og ligeledes tinglyses pa andre
ejendomme, der matte blive tilsluttet vandvaerket.
Seelgeren lader pa hver udstykket parcel tinglyee pantebrev pa kr. 3.500,- til
daekning af samtiige aniaegsudgifter i henhold til naervaerende deklaration, for
sa vidt angar vandledninger og kloakering. Det naevnte pantebrev vil vasre at
forrente med 7% p.a. og af ikles fuldt ud over 10 ar gennem en fast halvarlige

ydelse.

11.
Kloaker oa aflobsledninqer

1. Parcelejeme er pligtige til at indrette kloak og afl0bsforhold efter
vandl0bsrettens afg relse og sundhedsvedtaegtens forskrifter.

2. Den nuveerende ejer bar opnaet godkendelse af fuldstaendigt kloakprojekt for
samtiige parceller, udstykket fra matr.nr. 8 a ibid.
Udgifterne til kloakernes udf relse og alle i forbindelse hermed vaerende
arbejder pahviler de en elte parceller med lige anpart, og omkostningeme
ved driften og amortisering af ledningerne m.v. fordeles med lige store
anparter pa de parceller, der kan tilsluttes ved stik til de pa ptanen viste
ledninger.

3. Parcelejeme er pligtige at tale, at ledninger om fom dent feres ind over de
enkelte parceller.

Grundejerne er pligtige at lade en landinspekt r afsaette projekteret bygning
placeret pa grunden, inden opf relsen pabegyndes, samt udpege, hvor
huskloaken skal placeres og tilsluttes hovedkioaken.

Parcelejeme er pligtige til ikke at foretage beplantning med traeer, buske
el.lign. indenfor en afstand af 1,25 m til hver side fra kloakledningens midte,

Ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder er saelgeren og senere
grundejerforeningen kun pligtig at aflevere jorden reguleret, medens det
pahviler den enkelte parcelejer selv at retablere bevoksning (gr s, blomster
el.lign.).

Saelgeren er berettiget til at palaegge samtiige udstykkede parceller
pantstiftende deklaration til sikring af driftsudgifter, herunder udgifter til
vedligeholdelse, hvilken pantstiftende deklaration skal tinglyses pa samtiige
parceller, der udstykkes af matr.nr. 8 a ibid., og ligeledes tinglyses pa andre
ejendomme, der matte blive tilsluttet kioakanlaegget.



Saelgeren lader endvidere tinglyse pantebrev pa hver udstykket, parcel, start
kr. 3.500.-, jfr. foran i pkt. 10 in fine, til daekning af anieegsudgifteme.

12.
Renovation

Ved hvert hus skal anbringes en 701 skamspand af galvaniseret jern, forsynet med
taetsluttende lag, med mindre andet foreskrives af kommunen.

Grundejerforeningen forestar ugentlig t0mning af skamspandene i det tidsrum husene
er beboet.

Pligten pahviler tillige den enkelte parcelejer personlig.

Der ma ikke pa ejendommene graves affaldsgrube, drikkevandsbrende eller indrettes
t0rkioset, og der ma seerdeles ikke nedgraves dag- eller natrenovation pa
ejendommene.

Grundejerforeningen er pligtig til at s rge for, at dagrenovationen keres i lukket vogn til
en af sundhedskommissionen godkendt losseplads.

13.
Grundeierforenin 

Samtiige ejere af parceller, der udstykkes af ejendommen matr.nr. 8  ibid., er pligtige
til at vaere medlemmer af en grundejerforening, som senest skal stiftes, nar 20 parcelier
er soigt, pa hvilket tidspunkt seelgeren er pligtig at indkalde til stiftende
generalforsamling, hvorefter love skal vsere vedtaget inden 2 maneder.

Kun parcelejere kan vasre medlemmer.

Det pahviler foreningen at vedtage de nedvendige love, der skal tilstiiles sogneradet til
orientering, og dens opgave er f rst og fremmest at varetage administrationen af
faellesanl g og vedligeholdelse af veje, kloaker m.v., saledes som fastsat ovenfor eller
som det senere matte blive tillagt foreningen, alt i overensstemmelse med denne
servitut.

Den nuvaerende ejer og - nar grundejerforeningen matte vaere oprettet - denne skal
efter vedtagelse pa en lovlig indkaldt generalforsamling vasre berettiget til pa de
enkelte parceller at lade tin lyse tiltegsdeklaration vedrorende foreningens forpligtelse
som pantstiftende for et af ejeren eller et pa grundejerforeningens generalforsamling
fastsat bel0b.

Saelgeren af de udstykkede parceller er berettiget til at  ive mode og af ive ste me for
ham tilhorende parceller i henhold til vedhaeftede udstykningsplan pa de af
grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og moder, men er ikke pligtig til som
medlem, for sa vidt angar endnu ikke solgte parceller, at bidrage til foreningens
u gifter.



En af sogneradet udpeget repreesentant skal uden stemmer t vaere berettiget til at gi e
I7i0de pa foreningens generalforsamlinger og have ret til at fa ordet og ytre sig om de til
forhandling foreliggende emner.

14.
P a t a I e r e t

Pataleretten overfor foranstaende servitutbestemmelsertilkommer grundseelgeren, der
er berettiget til at indremme lempelser og afvigelser, som han finder forenelig med
kvarterets karakter af sommerhusbebyggelse, og som ikke kan vasre til vaesentlig gene
for de omboende.

Grundsaelgeren forbeholder sig at overdrage pataleretten til eventuelle fremtidige ejere
af matr.nr. 8 a ibid, eller til grundejerforeningen, dog at overdragelse til
grundejerforeningen skal ske senest, nar ejendommens fuldstaendige udstykning er
afsiuttet.

Safremt parcelejeme ikke vil underkaste sig de i henhold til nasrvaerende deklaration,
af grundsaelgeren trufne bestemmelser, og spergsmalet indbringes for domstolene, har
dette ikke suspensiv virkning, og parcelejeme er saledes, indtil retsafg0relsen
foreligger, pligtig til at opfyide de dem i henhold til beslutningen palagte pligter, det
v re sig af 0konomisk art eller andet, ligesom grunds lgeren uanset sagsanleeg skal
vaere berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyidelse samt eventuelt lade
arbejdet udf0re for den/de pagaeldende parcelejeres regning.

For sa vidt angar punkt 2, 5, 9, 10, 11 og 12 ertillige bygningsmyndigheden og/eller
sogneradet pataleberettiget, og for sa vidt angar punkt 10, 11 og 12 er desuden
sundhedskommissionen pataleberettiget.

Naervaerende deklaration, der lyses forud for al anden pantegaeld pa ejendommen,
respekterer alle pa ejendommen nu tinglyste servitutter og byrder, hvorom naermere
henvises til ejendommens blad i tingbogen.

N rvffirende deklaration i sin helhed eller for enkelte beste melsers vedkommende
kan ikke aflyses fra tingbogen uden sogneradets, respektive bygningsmyndighedens,
sundhedskommissionens og grundejerforeningens samtykke. Attest fra en
landinspektor skal vasre tilstraskkelig til. at afgore, hvorvidt f0rnaevnte servitutter
vedr0rer een fra matr.nr. 8  ibid. udstykket parcel eller ikke.

Kobenhavn, den

Til vitterlighed om underskriftens  gthed, dateringens rigtighed og underskrivernes
myndighed;



Grundejerforeningen HELLESKLINT

REGULATIV
vedrorende

BEBYGGELSE. BEPLANTNING M.V.

Forinden en parcel bebygges, skai de pataleberettigedes godkendelse foreligge. Der
skal s0ges godkendelse i folgende tilfeelde:
Nar et fritidshus/sommerhus 0nskes opfort.
Nar tilbygning eller ombygning til det eksisterende bus onskes etableret.
Nar udenomsrum sasom garage, carport eller redskabsskur 0nskes opf0rt.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

F0lgende er pataleberettigede:

A. Kalundborg kommune.
B. Andelsvand ssrket Hellesklint.
C. Grundejerforeningen "Flellesklint".

A. Kalundborq kommune:

Kommunen skal godkende, at gasidende bygningsreglement og sundhedsvedtasgter er
overholdt. herunder at kloak- og vandforsyningsindlseg er udfort efter de givne
forskrifter (DIF norm nr. 64). Vand- og kloakindleeg skal udfores af autoriseret mester.
Tildaskning af kloakledninger ma ikke finde sted f0r kommunen bar synet og godkendt
arbejdet. (Ansogningsbianket ledsaget af 2 sast tegninger, der viser bebyggelsen og
dennes placering pa parcellen, indsendes til:

Kalundborg kommune, Stads- & bavneingeniorens kontor,

Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg
telefon: 69 51 33 11

Ans0gningsblanket kan rekvireres ved telefonisk benvendelse til ovennaavnte kontor).

B. Andelsvandvaerket Hellesklint:

Inden for grundejerforeningens o rade skal alle parcelejere vaere andelsbavere i
Andelsvandvaerket Flellesklint og bar som sadan ret til at fa vand indlagt i bebyg elsen
efter de gaeldende bestemmelser, der dels er fastsat i kommunens sundbedsvedtaegter
og dels i vandvaerkets love,

Vandindlsa:
Nar vandindlaeg udfores til en ejendom eller der foretages ®ndringer i eksisterende
anl g, skal arbejdet udf0res af en autoriseret mester og andra ende bila t 2 seet
tegninger skal indsendes til vandvaerkets forretningsforer senest 14 dage f0r arbejdet
igangsaettes.


