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tiKLAnATiUN

for vp.lgtområ$_X frl-.

LJndortegnBdE ejer af flet F,å vBdhæftr:rie kortbi.lag viste område om-

:;iLenir'r matr, ii!. '/L af HBrlBv b),, i in,lehø j sogn i HerIev kommune påIægger

: er'.,ed onrådet følqEnds setviLuirer., s(rl også lrar gyldighed for parceller,
rle; r.:f t;r den 10. dacember 1975 udstykkes inden for området fra ejendommen.

t. Den til enhver ti(i værarrde e.jer ai en parc6lhusqrund inden for de-

l<larationsområdet skal være medl.em af en grundejarforening.
n^e ';/z ^, r^ ^r err generalforsamlinq mødands medlammBr kan

det beslLtttes, at e.jere af grunde uden for dek lara ti onsområd e t kan

optages som medlernirsr af grunde.jerforeningen, etler at grundejer-
forenitrgen kan sluttes sammen med en anden g r u n d e j e r f o r e n i n g .

GrundejBrtopening6r' skaf stiites, når mindst 50 % af grundejerna

kræver det, eflcr aår mindst 25 f" af de udstykkBde grundB er so1gt,
og kommunal bastyrBlsBn kaævBr del.

J. Grundejerforeningens formåI er at varetage medlemmernes fælles interes-
ser i forbindBlse rnscj da e.jendomme, der hører undar foraninq6ns område.

4. lJdcver de i nærværande dBklarat.ion nævnte bBslutninget, som krævsr

kval-ifj.ceret flertal på err generalforsaml-ing, kan beslutninger om

ændring af vedtæ9ter eller besl.utning€r, deD kræver økonomisk ind-
betaling udover administfationskontj.ngentet, kun vedtages med mindst
2/3 flartal af de på Bn qene ral forsaml i ng mødende medlammer. I øvrigt
fastsætter grunde j Br foreni n gan ssLv i vedtægterne, med hvilket ftertal
en baslutning skal ved tage s,

Alle sager mal16m grundejerfo!'eningen og dennes med]emmer skal være

undergivet da værn8tingsreglBr, der findes i nærværende daklaration.

6rundsjBrfor6ningBn ka;, udiærdj.ge et ordensraqlement.



2.

6. Grunde j e r foreni nqen kan fastsætte næFmsre reglsr for lremskaffefse
og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemføre1se af fore-
ningens formål.

Stier oq fællesarealer.

7. Grundejerforeningen har plj.gt ti1, efter påkrav fra k ommunal be s tyrel-
sen, at tage skødB på private sti- og fæl-J-BsarBaLer indenfor deklara-
tionsområdet.

8. Kommunan skal- være berettiget til vaderlagsfrit at overtage de 6 m

brede stier som offenttige på anfordring. Grunde j er for eni ngan og de

snkelta grundsjBre må vederlaqsfrit tåle gener ved anlæg af stiarna
i and€n udformning i forbindelse med kommunens ovBrtagelse og ved

evt. etablering af niveaufri skæringer med Stokholtbuen.

9. Grundejerforeningen er kun berettiget til at spærre for færdsel på

stierne med kommunalbestyrelsens samtykk a.

10. Fra punkt L kan kommunen etabl-ere stiforbindelse til området nord

flor dakl ar ati ons områd e t.

11. Eventuel balysning af stier og fæl1esar6aIar ska.l udformes som luft-
ledningsfri belysning og i øvrigt efter kommunalbestyreJ.sans nærmare

bestemmelse.

1, m^a .> /z 11^-+^r af de på en ganeralforsamfing mødende medlemmer kan

grundejsrloreningen t,ræf fB beslutning om anvendelsen af fæl-lesarealar.
Da fæI1es friarealer skal dog bevarss som grønne områdar.

13. Grundejerioreningen kan underskfivs aIle beslutningar om fæl1asarealer,
disses udnyttelse samt om andra forhold af fælles interesse. Foreningen

kan 1åda sådanne besl-utningar lyse servitut- og pantstiltBnde på de

enkelte ejendomme udBn særski]-t godkendelsa fra gDundaj8rns.

14. Fælleearealerne overtages af grunde j er loreni ngen med eksisterande bB-

voksning og besået mad græs.

Fældning af den oprindaligs tpæbsvoksning må kun ske med kommunaLba-

styrBlsens samtykkB.

15. Grundejerforeningen vsdliq8holdBr stiarns og iællesar ealarna s beplant-
uueuy!.

0vrehold.

16. lJdover enkelte hunde oq katte samt fugle og mindre kæledyr må dyrehold,



kan værB til qene for de omboende, f. eks. høns, duer og bier,
haves med grundejerforeningens samtykke.

Parkerino.

I7. på hver qrLrnd skal anlægges parkeringsareal Lil mjndst bo bjIer, dog

kun tiL 6n, hvis der opføres qaraqe eller carport. 0verkørse1 ti1
qrundene rnå kun etabfelas ovep de med punkteret linie markerBde del e

af grundenes vejskel.

som

kun

Parkering af last-, omniDUS-, flytte-, rute-, fragtbi.l er o. I-ign. samt

I a n g t i d s p a r k e r i n g af campingvoqne er forbudt på el1Br ud for grundene.

Både udover mindre joller o. Iign. må ill,e anbringes på grundena. Grund-

ejerforeningen kan dog ned 2/3 flertal lempB denne bestemmelse for cam-

^i n^.,^^n^ r4-r- ^ ,rh.io. FnF'r.rcFtnj nn rFpflqvugle, rfgr,. u"uc| UrJJJ*u"r"e f^^E PTdLETED urf

væsentliq gene ior naboerne.

Teknisk f orsvnina.

G r u n d e j e r F o r e n i n q a n vedl igeho lder fæfIes ledninger, i det omfanq de

ikke vedligehol-des af vedkommende forsyningssslskab el1er al en of-
I Er I Lrr9 ,iry,,urLt,,EU.

Vedligeholdelse af sti<.leoninger påhviter vedkoirmende grundejer.

Hver enkelt qrundBjBr er p11gLi9 at tåLe ell6r undsrskrive deklara-

tioner med ell er uden pant ti1 tinqlysning på de udstykkBde qrundB,

såfremt dBtLB iorfanges af forsyningsselskabet, kommunen eIl.er grund-

ejerforeningen i forbindelse med anlæg og vBdllqBholdelse ai ledningBr
af enhver ar t.

Fremføring af og vedligeholdelse af ledninger af enhver art kan fora-
tages uden samlykke fra de berørte grundejerB. Disse skal dog så vidt
muligt gives et passende varsel inden arbejdets iværksættelse.
lJlemper som føl.ge af ledningsføringer og andre foranstaltninger, kan

ikke kræves €rstatt€t.

Der etableres et fælles antenneanl-æg for deklarationsområdBt. Grund-

ejerforeningen forestår dets drift og v e d I i g e h o t d € I s B , samt ovartaqar
forpligtelsefna overfor post- og telegrafvæsenet.
IndtiI qrundejerforaningen er etableret, påhviler samtlige forplig-
telser de tilsluttede brugere in solidum.

Der må ikke etablerBs udendørs antenner på de enkelte grunde.

NiveaupLaner.

Beboelsesbygningens gulvkote og bygninqshøjde skal regn6s lra de på ved-

hæftede bilag anført€ niveaupl-anep for de enkeftB grundB.

'to

20.

2I.

22.

23.



4.

Bi'q'ineens st re0ui ' -å il,re være beliogende Jnder niveauplan. l\iveau-
rr ,- €,- -^ ^.,r -r r. F.,-nin- ,,m n,,^r-',-i.]^- r..,^^^a^t +^-plor' ru! >lueuygrrrL19r rruEr. uyg'JE' ErLcL, vr_L ur-Lvu

fastsat af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

llrr-no r . :rn^1.1-o -^ '.lh-, --, use.

[.oføre]5€' jf garaqor. carporLe oq r-.dhlse i rrdocskel og sti5^el st aI
'prl rlet f i I enhr,er tirl n.+l rloneie ronrrlrti,, 'r Ro-

<tommol -or fr,r' n l:' or i .r' -*t- I - --^ ., ^' ^^uc u! uur u>e f I rduucr Ea uq

2L.

,7

oo!d9er r LdTPUL LE url iri,,u>E!

sLBl sL d] .rytke- -i-r I't 1.0 | t-1bage

CdrogoI, c-rpolte oq ul-LSe, der j,-e
|r L 6^l -6^4,,^^.66 - -r nnføro. morlus!uEa _ Er!y g' r,,9*, 

' 
>^

opfØre- i n.boslel eller sti-
fra skellet.

indrettes under sanme tag som

r1-,r^ +^^^ / - 
O \

-d'ie Ldge nd. Laqnæl onlnq ).

nrr-noF m9 i"-o in.lroti6 iI ø d!uur u LdgHr .

Torr+nronr rl ori n.-r

-8. T e r ræn r e g u i e r i l. g e r I-å ^J-'] rolctdoes efLer e. riftl ig tilladelse rra

k o r r u n a I b e s L y r e I s e n . Ansøqrri nq of såddn ti I l.del se ska I v eo I ægges er-
^læring fra r:e oerørte qrJ.roe rere. TerrærregL,leringer på I Ort " i
f crl-old til el,sisterpnl. Lerræc og jLl.e rær-rerF sLel eller oyqgelinie
Brd ].0 r ladn doq f.nd. L-o r-.1-- -o-rrJr ,lb.sl/rplse|-S tilldoeIse.

.Hectn. x)

,a '. -i .n.+ ..o icLol c1.t ,r- .m h:^L 5'rgb uc ud 
^u! 

LJr_Ldgc itssl JrrdLUr vrsLc vcJJ^c-

sf.llinje- fldntes hæ"re.f sted-Fgrøn liqusLer. l-iæ(Lene rå ik/e ned-
tzl innoc fil rrn.l-r I m

30.

31 .

32.

Langs 5Lo.<fol Lbue. -g der tst-vesLqåerde del af RarCvoloer syal 30 c'n

båg skelliniBn etablere5 - rz je tråonegn, oer hinorer gående adgang.

Langs de grønne områder oq 6 m brede stier st al pfantes levende hegn.

Hegnene kan forstær-es meo |raLsi.tdIL i,L r ,ø 1e tråd*egr opsat mindst
cn ^- H^^

lYl, rrc - I rnl o,,-FL or ^ I i -- -r 
'l l, -i|q!c'Pfo||.'EvE9'|d'^^t,UP5€lLtJs

rod ve je og gfønne omrSoer.no lr0 r.
Hæk<e o.a. leven'te -eg- rfå i.l.e plantes nær1ere -l,el end 25 cm. Langs

vestsjden af vejene 5-D og syosid?n af vej 0-Q må dog il,le hegnes ioran
byggalinie-r, oq oredLorne neller vejs^eJ og byggeli'rie skal frB,ntrædB

son græsplæne med spredte trder og DUSke.

Afsnittet onrhandler kun hegn ved sl"e1 mod vej, sti og grønne områder.x)



33. Hække og trådhegn skal etabferes ved qfundejernes folanstaftninq.

-V,e-d.].-i-æ-!-e-l-d-e-l-:s.

34. Den ubebyqqede del af grunden skaf være vel vedligeholdt.

35. llegn nod veje cq stier !q iæl1es grønne områder skal vedligeholdes af
de prågælderrde qrundc jere, og Ieverrde heqn skal ved klipninq holdes baq

skellirrien.

36, På parcellerne må der ikke frnrle:: beplaftlninqer, der ved skyqge elter
kfaftig \/ækst er li1 væsenLlig qene iol naDoerne,

37. llvis pfantning oq v e d L i g e t r il f a c l s e ikke sker i overensstemmelse meo oec

ioran anførte, l<an q I u n d e j e | 1' o r e rl r n q e n iade arbe jdet udiØre af andre

"or grur,-to jer-e r,g-.1q.

38. De foranstående bestenrrelser cn heqn oq v e d I .i g e h o I d e L s e vedrører ikke
kommunen som qrUndsæLger.

Påtaleret.

39, P å | a 1 e b e r e t t i g e I i f Ø19e næfværende deklaration er Helfev kommunal-

bestyrBlse.

40. Komnunalbestl,,refseI kan helt eller delvis delegere påtaleretten til
g r u n d e j e I f o r e n i n q e n oq iar ril enhver tid iilbagekalcle en sådan defe-
q3tlcJn.

4L Ved overtrædelse ai cleklarationerr k:n g ! u n d e j e r 1. o r e n i n g e n udøve på-
taleretten, hvis konmuna,LtreslTrelsen ikke senest 3 måneder efter at
være bfevet opiordret hertil har udøvet påtaleretten efler tilkende-
qr ve t, at den agter at qøre det.

uf -PErrru.

t2. Den påraieberor Lir;eo. L.n --doeje Jj per,.tion Ira CeL iarationans be-
stemmelser, såfreml samtykke jeftil i hvert enkeft tilfælde gives af
g l u n d e j e r i o r e n i n q e n oq de al di spensations for:hofdet beføf te personel.

43. llærvæiende deklaration ti ngjyses s e r v i t I t s t i f t e n d e på ejendommen.

44. Beslemmelserne i deklarationens punkt i3, 20 cq 3? begæres tillige
lyst pantstiitende for el beløb på kr. 5.000 på hver parcel.

45. lY)ed her.rsyn til byrder oq servitutter henvises til ejendommens blad
i ti n gbo qe n.



Værnetinqsbestemmel.ser.

46. AI).e sager vedrørende nærværende dekfaration skal anlægges ved den

ret, under hvilken ejendommgn er beliqqende.

HERLEV KOfvItIUNALBESTYREI_SE, den 23. januar 1926.
p.k.v.

sign: Ib JuuI

. / ^- ^ ..sfgn: / LJIat Hansen

I NDFøRT I DAGBOGIN

den 26. jan. 1976

FOR BALLERUP RETSKREDS

Lyst. servitut- og pantstiftende på matr. nr. 7L a _

7l bk, hvori matr. nr.7t er udstykket i henh. t. L.ll.rs skr. af 23A_Ig?6.

s.iqn: Jenny Sørensen

retsassessol
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"rgg"felt 
med husnummer

f -- _L _tr æ1le s lrrareal
sti
Byggelinie langs vej
Bygge feltsbegrænsning 1,5 m fra skel
Liguste rhæk

----- Overkørsel til villagrund
28.4 Byggefeltets niveauplan

He rlev kommune

KORTBILAG TIL DEKLARATION FOR

Måt 1:2.ooo

BYPLANOMRÅOT XXXI


