Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5 d, m.fl.,
Stempel:
" (i Kø~enh’avn kva~ter) Greve by og sogn

kr.

~. ~ller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

a,’~.nr.,eSerla,.so~,,. 2 9. Å?p,. 19 7 L..,(~ 0 9 6 ~-~ S~

1.615,-

Akt: Skab ~.~ nr. O~’~~t-(udfyldes af dommerkontore~)

Købers
Kreditors ~ bopæl:

Anmelder: Greve kommune
Teknisk forvaltning
HolmeagerveJ 2
2670 Greve Strand

Gade og hus nr.:

DEKLARATION

for

Mosede Bypark

I anledning af. udstykning af ejendommene matr.nr. 5 d, 5 aæ, 5 ba, 5 bb,
5 bc, 5 bd, 5 be, 5 bf, 5 bg, 5 bh, 5 bi, 5 bk, 5 bl, 5 bm, 5 bn, 5 bo,
5 bp, 5 bq, 5.br, 5 bs, 5 bt, 5 bu, 5 bv, 5 bx, 5 by, 5 bz, 5 bæ, 9 cx,
alle Greve by og sogn samt i op og 28 Mosede by, Greve sogn, pålægger
undertegnede ejere af nævnte ejendomme:- f~igende af Greve kommunalbestyrelse g6dkendte servitutter, som skal respekteres af nuværende og fremtidige ejere af ejendommene, samt parceller udstykket herfra.
Dek larati onens__ gZ l_digh__e_ds_ område
De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har ~yldighed
indenfor det på vedhæftede kortbilag ( dateret den 25.mårts 1974)
med kmåftig stiplet linie begrænsede område.

2.1

2.2

2.3.

-, Udstykningen skal foretages efter de på kortbilaget angivne retningslinier.
"Udstykningen udover det på kortbilage~ vist~ kan Kun finde sted i
overensstemmelse med et af Greve kommunalbestyrelse forud godkendt projekt.
I forbindelse med udstykning af parceller skal samtlige veje, stier og fællesarealer udskilles i.matriklen som særskilte matrikelnumre.

Grundejerforenin~

D

3.1

Alle ejere af grunde inden for deklarationsområdet er pligtige at
være medlem af en af Greve kommune godkgndt grundejerforening for
området.

3.2

Foreningens stedlig~ område fasZsættes af kommunen, således at
foreningens område ikke blot kan omfatte hele de~larationsområdet
eller 4n~~del af dette, men ~gså grunde uden for det af nærværende
deklaration omfattede område.
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3.3.

Grundejerforeningen skal dannes senest 2 måneder efter, at
Greve kommunalbestyrelse har fremsat krav herom. Udstykkerne
er pligtige at tage initiativet til foreningens oprettelse.

3¯4.

Det påhviler grundejerforeningen at vedtage de for denne nød- vendige love. For at være gyldige skal lovene godkendes af
Greve kommunalbestyrelse. Eventuelle ændringer i foreningens
love skal ligeledes godkendes af kommunalbestyrelsen.

3.5.

Grundejerforeningen skal påtage sig alle de under en sådan
forening normalt hørende fællesopgaver.

3.6.

Pligten til medlemsskab gælder ikke Greve kommune som ejer
af arealer til offentligt formål, der ikke påtænkes bebygget¯
Etablering af fælles anlæg_

4.1

Ved fælles anlæg forstås: veje, stier (inkl. belysning), niveaufri sÆm,inger:~~ p-pladser og fælles friarealer (der skal
anvendes til park, legeplads o~.i.).

4.2.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, i hvilket omfang og til
hvilke tidspunkter de inden for deklarationsområdet beliggende fælles anlæg skal bringes til udførelse. Forinden udførelsen skal kommunalbestyrelsen godkende projektet.

4. 3.

Inden vej- og stianlæg påbegyndes, skal alle kloakledninger i O
disse være udført. SidelØbende med ånlæg af midlertidige
kørebane skal alle Øvrige forsyningsledninger ( herunder vandledninger, el- og joråkabler, fællesantenneanlæg og fjernvarmeledninger) nedlægges. Anlæg af endelige veje med kantsten,
fortove og vejbelysning skal senest ske, når kommunalbestyrelsen i medfør af ~ 4.2 fremsætter, krav herom«

4.4

Grundejerne skal tåle de med udførelsen af fæll~s anlæg
forbundne ulemper, herunder vej- og stiskråninger ind på ejendommene, uden at de i den anledning k~~~kræve erstatning. Bestemmeisen gælder også de.i forhold til deklarationsområdet
tilgrænsende veje~ og stier.

4.5

Vej-, sti- og fælles friarealer skal vederlagsfrit tilskCdes
grundejerforeningen, så snart den er dannet, og for senere udlagte veje, stier og fælles friarealer, så snart de er udlagt
matrikulært. Foreningen er forpligtet til at overtage vej-,
sti- og fælles friarealer samt til at betale de dermed for~und~
bundne skØdeomkostninger. Udstykkeren betaler udstykningsomkostningerne.
Vedligåholdelse af fælles..anlæg

5.1

Vedligeholdelse af alle fælles anlæg inden for deklarationsområdet p åhv~ler
¯
grundejerne og skal udføres som et samlet
arbejde ved foranstaltning af den under ~ 3 omtalte grundejerforening i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens
bestemmelse.
Udgiftsforde~ing vedr. etablering og veæligeholdelse af fælles anlæg,

6.1

De i ~ 4.1 omhandlede fælles anlæg betragtes som et fællesanliggende, hvortil grundejerne inden for deklarationsområ-

Akt: Skab

nr.

(udfyldes ~f dommerkontoret)

det er bidragspligtige, uanset om anlægget etableres med eller
uden ~åÆknytning til parcellerne.
6.2¯

Alle udgifter ved etablering og vedligeholdelse af fælles anlæg
skal afholdes af grundejerne.

6. 3.

Grundejernes bidrag fordeles på~de enkelte gunde med lige store
bel~b. Udlagte fællesarealer pålignes ikke bidrag.

6¯4,

Eventuelle bidrag til veje og stier (.incl. niveaufri skæminger)
uden for området betragtes på samme måde som et fællesanliggende.

6.5.

Kommunalbestyrelsen kan ved en Æendelse efter vej lovgivningen
fastsætte nærmere be~stemmelseriangående vej- og stianlæggene (
herunder niveaufgÆ skræinger) UdfØrelse, anlægsudgifternes fordeling og.betaling¯

6.6,

For veje og stie.r samt niveaufri skæringer, der af kommunen anlægges eller overtages som offentlige finder ovennævnte bestemmelser tilsvarende anvendelse med hensyn til anlægsudgifternes
fordeling og betaling¯
0versigtsarealer
På de, på- kortbi7aget med sk~mvering viste oversigtsarealer ved
vejhjgrner må der ikke opføres bygninger og ej heller hverken
varigt eller midlertidigtanbringes genstande eller forefindes
beplantning og hegn, der~hindrer fri oversigt fra o,8o m over
et plan genDem de tilst~dende vejes midtlinier.
Overk~rsler_~g_~~g~åg~

0

8.1

Bortset fra sidevejstilslutninger må der ikke etableres overk~rsler eller - uden kommunalbestyrelsens samtykke - anden form
for adgang til de tiigrænsende parceller på vejstrækningerne
Mosede Forbindelsesvej,.Blågårdsvej samt Vesthegnet. Jvf. kortbilaget. Langs disse vejstrækninger er grundejerne pligtige at
etablere og vedligeholde en ubrudt hegning ( Jvf. å 16.3.).

8.2

Ejendomme, der er beliggende ved stier må_etablere en direkte
gående adgang til disse, såfremt dette ikke medfører parkering
på tilst~dende facadelØse veje.
Færds$1sret

0
9 ¯ ’i

Alle veje og stier inden for deklarationsområdet skal være tilgængelige for offentlighedens færden, herunder ogsåttjene som
adgangsveje for ejendomme uden for deklarationsområdet. Denne be~
stemmelse kan ikke medfCre pligt for kommunen til at yde tilskud
til istandsættelse og vedligeholdelse efter privatvej=lovens bestemmelser.

10.

Kloakering

»-!lq; i÷o-,-Gr~R.n:~ejr$~n.e :erftplgg.ti~ge .a.~t~ t~-~le _kloa-k~eÆ~ng_" s.a.~mt..:-.9~~;ideltage i de
¯ .~~h..er~~e~di f~9or~bu:~n:~~Ae ~~.gi-f~er :i~ .o~verg.~n~s_s:t-9.,_mmå~l:sR=i:~e,d.~d.e i en betalings,
vedtægt fastsatte bestemmelser.
Ii.

X

Vendfor~~~!~g

Jensen & Kjeldskov A/S, København

ii.i

Grundejerforeningen er pligtig, når kommunalbestyrelsen
kræver det, at foranstalte udført hovedvandledninger med
stikledninger for parcellernes forsyning med drikkevand.
Vandforsyningen foretages af Vandværket for Hundie, Greve og
Mosede Strand.

11.2

Samtlige udgifter til ovennævnte vandforsyningsanlæg skal betales af grundejerne efter de for vandværket gældende regler.

11.3

Grundejerne er pligtige at aftage deres vandforbrug fra
dette anlæg, når det etableres.

12.

E i- rors n_ in_ g_ + _b_ e_iy_s n_ in_ g_

12.1

Forsyningsledning for el skal fremføres som jordkabler. Vejog stibelysning skal etableres i overensstemmelse med et af
kommunalbestyrelsensgodkendt projekt.

13.

Fælles-antenne
Der skal for hele deklarationsområdet etableres fælles antenneanlæg for radio og TV. Bortset fra dette fælles anlæg må
der ikke inden for deklarationsområdet udf~res udvendige
antenner.

i3.2

Alle udgifter til etablering og vedligeholdelse af fællesantenneanlæg skal afholdes af grundejerne i fællesNkab bortset fra grundejernes tilslutningskabler. Grundejernes fællesudgifter fordeles på de enkelte grunde med lige store bel~b.Udlagte fællesarealer pålignes .ikke bidrag.

13.3

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal ske tilslutning fra lodsejerne uden for deklarationsområdet til det for
deklarationsområdet værende fælles antenneanlæg. I tilfælde af uenighed om udgiftsfordelingen, fastsætter kommunalbestyrelsen denne.

Fællesbestemmelser vedr. kloakerin_g.__v_an__d_fo__rs_n_in_gå_el-for’
s~n_in_g__og_b__els~_in_g._e_l-_o~varmning samt fælles-antenne.
14.1

Grundejerne skal tåle de med placeringen øg udførelsen af ledninger og kabler forbundne ulemper uden ret til erstatning.
For arbejds- og servitutarealer på grundene i forbindelse
med fremføringen af kloakledninggr ydes der dog erstatning.
For så vidt angår arbejdsarealer gælder dette dog kun, såfremt
ledningslægningen udf~res efter,’ at tilplantningen er foretaget eller haveanlæg er etableret på ejendommen.

15. ~~

Parkerin.g_

15.1

På parcellerne og på de i området indrettede parkeringspladser
må der ikke foretages parkering af lastvogne eller lignende
,u~d over 4 timer dagligt. Langtidsparkering af campingvogne,
¯ må ikke finde.steduden for pæcellerne. Campingvågne, både og liÆende~
som anbringe_s på grundene må ikke efter kommunalbest~.~oeiSens sk~n v-ære
til gene for haboerne.
Der kan mellem grundejerforeningen og kommunalbestyrelsen
træffes aftale om placering og etablering af særlig p-plads
for campingvogne.

0

Akt: Skab

nr. ~

(udfyldes al dommerkontoret)

15.2

Parkerin-g uden.for parcelle’rne skal ske på de dertil indrettede
parkeringsarealer.

16.
16.1

Hegn mod fælles anlæg skal udføres som levende hegn, som trådhegn uden overligger i forbindelse med levende hegn(~~f, dog:-~-÷
~~d~agelse~ne~:pa,~~ortb~
............ lå~~ ~g § ~~
t.
t ~6.;. ..;-~:--"-,
’-=- -~ ~ ....
Levende hegn mod vej- og stiarealer skal plantes mindst 3o cm
inde på egen grund og må ingensinde vokse ud over færdselsarealet. Trådhegnet skal anbringes mindst io cm inde på grunden.

16.2

Raftehegn og lignende må uanset bestemmelserne i å i~.i. opføres
mod fællesanlæg, såfremt dette anbringes ~~ - 2 m fra skel mod
fællesanlægget, og såfremt ,der mellem skellet og hegnet etableres
en tæt beplantning i samme højde, som hegnet er trukket væk fra
skellet.

16.3

Hegn mod stier og facadelØse veje ( Jvf ~ 8 i) s~}a]_ ~~~ ~’.-~~ -~,~...
føres som levende hegn - hegn i forbindelse med trådhegn uden overligger, højde ca. i m på trådhegn-.

17.
17.1

På parcellerne må ikke holdes andre hu~dyr end enkelte hunde og
katte samt lignende mindre husdyr, der sædvanligvis holdes i b~oliger.

18.

Særlige. bestemmelser

18.1

Såfremt grundejerne eller grundejerforeningen ikke opfglder de i
nærværende deklaration nævnte forpligtelser, er kommunalbestyrelsen berettiget til at foranledige forpligtelserne Qpfyldt for
grundejernes regning.

19.

Pantsikkerhed

¯ 19. i

19.2

Til sikkerhed for opfyldelsen af de Økonomiske forpligtelser, .der
fØ~åågaf nærværende deklaration, indrømmes der herved Greve kommunalbestyrelse i. prioritetspanteret i de af deklarationen omfattede ejendomme med et beløb af kr. 3~8.000,oo,fd~5.~~~rd~le~~~~- ~~’~
~a~edes:.»c~
°i
¯
~~- ............
5 bb~~c,bd,be,bf.b~.bh,b~ø)
naur ....
«..«..«.~« ....
2.000;00
kr. .........
bk,bl,bm,bn,bo,bp,bq,br,~
~6.000;00.
Matr.nr. "bs%bt%bu%bv%bx%by%e~.bz~~~~ kr. . ¯i~~~ .kr:
............
Matr.nr..9.¢~~.ib¢,å ................
kr. 2~2o~0~ø0~ ..........
Ved udstykning overføres på hver af de viste 159 parceller til
boliger et beløb af kr..2.000,oo.

20.

Bestillings|ormular

X

2o.1

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende forud
for al pantegæld på de i deklarationens indledning nævnte ejendomme.

20.2

Deklarationen begæres tinglyst pantstiftende i overensstemmelser
med bestemmelserne i ~ 19.

2o.3

Med hensyn til de på ejendommen i Øvrigt hvilende servitutter og

o
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andre byrder henvises til ejendommens blade i tingbogen.

2o.4

Alle udgifter ved s~empling af nærværende deklaration
grundejerne.

21.

Påtaleret

21.1

Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer
alene Greve kommunalbestyrelse, der også skal være berettiget til at indr~mme dispen~ationer fra servitutbestemmelserne, såfremt dispensationerne ikke principielt ændrer deklarationens indhold.

påhviler

K~benhavn, den 5/~ 1974
pr. ~pro. Oscar Siesbye A/S: 0. Westermann

J. R~dsgård
Per Siesbye
P. Krog Jensen

Genpeffen$ rigtighed

1 8 r~Aj t974
Civ}ldommeren
Reskilde Herredsret.

I henhold til lov nr. 246 af 10.-6, 1£60,
§ 4 stk. 2., meddeles herved samtyk!{e
til tinglysning af nærværende
servitut.
Greve bygninøsmyndiøhed
den

Borgmester

Afd. B. |ad|ørtidagbogea
~--o_~<~. ~
den ¯
B 9 APR1974
...~ ~
Lyst. Bd. Z .,~,,/~.
.~t nr.. ~-~Y~ .
..
Civildommeren i Roskilde
Herredsret.

Ref~sanmæ~knln~ ~

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
eller(i de sønderjydske landsdele)bd, og bl. i tingbogen,
~~V~~~.
art. nr., ejerlav, sogn.
ti«
Gade og hus nr.:

ÅJ~

Stempel:

Akt." Skab

kr.

nr.

(ude/ides af dommerkøntorst)

" J~

~~ ~J~t~Å ~

"

~~ o ~

Købers
I
Kreditors J bopæl:
Anmelder:

X ~nied~inS af, at e~endo¢~,ene ~t dekl=mat!ønsø~åde1~
~~ø~v«~~neopva~~nlnS ~dz~m ~i ~~ £ ~~~~de dekla~a~:~en såFælle=beste=~else~ ved~~r~nde kloak,~e~lng, vandfo=~ynin~,
e~-tø~~~~ O~ be, ly8~in~, lJi~va~fo~~tn~ samt
~de~e~e. skal ~Æle de ~d :pl~e~~gen

n~eF øF fortaget, elle~ have~l~ er et~le~et på e~~do~ene.

l~rÆ£ten a~ va4~~ece~tralen:.~ lad~L~Ser m,V. Ø~t enhver
fe~ tor afholdelse ef ud~~ter, de~ ved~re~ disse, påhvLter de tA1 enhve~ tid v~de eJe~e i dek~a~atiønso~wåd«t.
Ad~AnLet~atLenen a£ v~~e~t~a~Len ~. v. ~ø~eøtåø af. 8~un~

når denne ~tan,nee.

Bestillingsformular

"

D
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ikke. p~~ncipAelt ændr~~ dekla~a~ions~il!~øets ~n~høld-,

Akt: Skab

nr.

(udfyldes al dommerkontoret)

Ø
I henhold til ov nr. 361 af 17.7.1972 § 4,
meddeles herved samtykke til tinglysning a~
n~rværende byggeservitut.
.
Greve Bygninsmyndighed den 24.1o~19~5
J~rgen Bach borgmester J.M~llgaard Olsen
by gnin gs ins pekt~r.

C, onpar~=n~ rigtighed
bekræfle~

? 4 NOV1975
Civildommeren t
P.os~de Herredsr~"

~~ ~_, .. .....

x

Jensen & Kieldskov A/S, København

Akt: Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

,200

s~el. P/ank«vcr#eå op~¢~~e~ med

F
7.OO

F
F

F
Kai Larsen og Jens P. Christiansen
Landinspektører
Sognevej 4- 2600 Glostrup- Telefon (01) ° 96 41 12

F

9.OOÆ 6r.pr. vej"
’~

Bestillingsformular
Jensen & Kjeldskov Ai$

7"r$dhe.qrt #den overlægger" h~de /rr~

