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tiI ejend.on-

runme nere end eet beboelseslag:. Dog

når und.erslden af kælderbjælkelaget ikke

O.påhvilende servitutter henvises

DEKIARATION.

Und.ertegned.e ejere af ejend.ommen matrr nrr 3 ar llsserød. byr Eørsholn

sogn, og de fra d.enne ejend.om ved land.brugsrainisteriets skrivelse af 16.

ja.nuar I96L ud.stykkede parceller matr. rrr. 3 €", 3 g€, 3 .gli, 3 glr 3 €'
3 elr 3 gl' 3 g*r 3 gr 3 go' 3 g.' 3 gg, 3 g=, 3 9gr 3 gtr 3 eqr 3 g,
3.9å' 3 ggr 3 .r' 3.Egr 3 "r, 3 &' 3 fb' 3 Lg, 3 !4' 3 fe' .3 Ilr 3 I6t
3 &, 3 Ii, 3 $, 3 I1, 3 &, 3 &, 3 &, 3 !rr, 3 Ig' 3 !I, 3 I", 3 &'
3 IP, 3 fv, 3 &, 3 ft, 3 &r 3 Ig, 3 !9, 3 æ., 3 sbr 3 ff, 3 ge, 3 gg,

3 d, 3 gg, 3 gi., 3 *r j e!, 3 g*, 3 g,, 3 go, 3 gp, 3 åg, 3 E!, 3 gg,

3 €!., 3 s,, 3 gl, 3 g,, 3 gu,, 3 æ., 3 gg, 3 æ., 3 &' 3 !!' 3 !9, 3 Ie'
3 &, 3 b!, 3 !E' 3 hh' 3 bi, 3 €h, 3 bk' 3 hl, 3 !*, 3 E, 3 &' 3 hpr

3 lgr 3 E' 3 E' 3 h.L' 3 !-' 3 E, 3 hx, 3 H,' 3 trz, 3 hæ, 3 &' -l i"'
3 i!, 3 ic, 3 iÅ' 3 ie, 3 if, 3 .1g' 3 ih, 3 i!, 3 rk, og J il' pålægger

herved. på egne og fremtidige ejeres vegne d.e nævnte ejendorune følgende be-

ste.melserr d.er vi1 være at tinglyse som servitutstiftend.e på d.isse ejen-
d.omme, id.et d.er med hensyn ti1 de på ejendcnmene allerede hvilende hæftel-
s-qr og servitutter henvises til ejend.onroenes blade i tingbogen.
.-....--..- De ovennævnte ud.stykked.e parceller matr. fljpo 3 ee m.fI. er ud.styk-

ket i arealer på ikke und.er 456 ^2 netto (tittægsarealer i veje og i fæ1-

les frlarealer ikke med-regnet) og parcellerne nå ingensind.e yderligere
udstykkes ud.en de påtaleberettiged.es særIige tillad.eIse.

Af d.e enkelte grund,es nettoarealer rnå maximum {O/" bebygges.

De enkelte parceller nå kun bebygges ned parcelhuse, d..v.s. a1le

opføres i princippet fritliggend.e, nen sarnmenbygning i skel kan fj.nde

på nærmere nedenfor ang'ivne betingelser.
Eusene nå placeres tættest rnuligt i grund.enes øst- og nord.skel, så-

nulige sanled.e have-d.an at der syd. og vest for husene dannes d.et størst
areal.

Der må kun ind.rettes een bollg på hver grund., og d.en skal være ni-
A

niraun 120 n' i bruttoboligareal, heri incLud.eret bryggers af naximum 10
2-!t-, men exclusive ørrrj-ge ud.husrum og garagex. Derudover skal d.er i for-

bind.else med hver bolig reserveres placls tit eller ind.rettes mind.st een

garage (car-port).
' Sebyggelsen må 5-ngen sted.er

tillades huse meC. forskud.t etaget



3-igger r""" end. 50 cm over
t

800 n-. På grund.e roindre

ikke ligge mere end 2O cro

d.e1hø jder ) .

!l.].!U4.

naturligt terræn, og hvor grund.en er større end
,

encl 800 m- nå und.ersid.en af kæIderbjælkelaget
over naturligt terræn (al1e højder nålt son mid-

Husene ned. ti.lhørend.e ophold.sterrasser skaL placeres nind.st 3 n fra
vejskel langs liortenstrupvej og nlndst 2rj m fra vejskel langs ørrrige ve-
je; gerager skal d.og altid. placeres mindst 5 n fra vejskel.

Tillige skal husene med tilhørend.e ophold.sterrasser placeres nindst
2t5 m fra naboskel mod. nord. og øst, und.taget skel langs tilkørsel-salea-
I.er til- koteletgrr:nd.e, hvof afstanden reduceres til 1 n. Afstand.en mel-
len huse ned. tilhørend.e ophold.stenasser og naboskel mod syd. og vest skal
være mind.st I n, und.tagen afstand.en til tilkørselsarealer til kotelet-
grund.e, hvor 2r5 m skal være gæ1d.ende.

Overskrid.elser af byggelinien langs naboskel nod nord og øst tilla-
d.es på betingelse af,
at bygninger og opholdsterrasser placeres helt i skelt
at d.er ikke etableres nogen form for åbninger i nur nod nabogrund.,

at tagrend.e og gesins ikke springer mere end. 20 crn ind over nabogrund,

at tag:ra.nd. afled.es ti1 egen grund.r sant
a-u opholdsterrassex skærmes medl 2 rn høje hegnsnure i den længd.e, terras-

sen berører skellet.
Syggelinien langs naboskel rnod. syC og vest tillad.es overskredet, så-

freurt bygningerne på d.e pågæ1d.end-e to nabogrund.e sam.nenbyggesr og d.er i
skellet opføres 1ovlig brand.raur.

Bebyggelserne nå ikke anvendes og ind.rettes til andet end. helårs-
beboel,se. Der rnå j-kke d.rives erhvervsvirksonhed., herund.er vognmand.sfor-

retning af enhver art, dog und.tages såd.an virksonhed., son i aLnind.eLighecl

kan d"rives i boligkvartere= ud.en at være ti1 gene for oroboend.e e1ler for-
ringe kvarterets karakter som boligkvarter. Lokaler tiI såd.an virkson-
hed. (Iægekonsultation, sagførerkontoner, tegnestuer og: Iign. ) nå lnrn ind-
rettes, hvis d.et sker i forbind.else med. en bolig for ind.ehaveren.

Der må ikke parkeres last-, omnibus-, fLytte-, større fragtbilert
taxaer, lilIebi1er eller lignende køretøjer over Iængere tidsrum på par-
cell-erne el1er ud. for d.isse.

tr'or bebyggelserne fastsættes føIgende ord.ensbesternvnelser:

}rrure iraod. veje og friarealer nå kun opføres soa gult eller flaromet, blankt
murværk nett tilbageliggende fuge.

Tage nå kun lægges i tegl, bortset fra tage på garager og carporter hvor
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flade tage d.ækket ned tagpap er tiIIadt.
gaghæld.ningen skal være nellem 20 og llo.
Antenner nå j-kke fastgøres til skorstenene.

Tagflad.er nå i.kke gennenbrydes af kviste eller ovenl;'s. Dog tillades tra-

xinalt 4 sten store tagvind.uer iil ventilation af tagrum.

Der rnå ikke etableres lyskasser på vej- og tilkørselsarealer til kotelet-
grunde e11er på friarealer.

A11e ubebygged.e arealer, såveI parceller som friarealer, skal hen-

ligge i ordentlig, ved,)-i.gehold't tilstand. Finder de påtaleberettiged.e,
at et areal henligger i skæmnend.e, forsørirt tilstand., kan de stille krav
on forans'r,altninger, d.er bringer d.ette til ophør.

Køberne af parcellerne er ind.en 5 nåned.er efter overtagelsen for-
pligtet ti1 at hegne nod naboparcel}er og har fuld hegnsplJ-gt, ind.til salg
af naboparcel find.er steC. i'iod. veje oå friareal-er skal eventuelle hegr't

ud,føres som ievend.e hegn, og d.et skal ikke være parcellerne tilladt at
have låger e1ler uCgange nod. stier og friarealer. Det skal dog tillades
at sæite ståLtråoshegn inde i levende hegn for at gøre d.ette uigennentræn-
geligt for hund.e m.v,, når dette sker såled.es, at hegnet helt indesl-uttes
i d.et levend.e hegn senest 3 år efter anbringelsen. Stensætninger rnå ikke
und.er nogen form an.rend.es nod. veje og: friarealer.

LevenC-e hegn skaL ir:aod. vej elIer sti plantes nindst 30 cn inden for
skellinien,

Beplantningen på parcellerne nå ikke være af såd.an art e1ler .ornfang,
ai d.en ved. skygge eller grådighed. er til væsentlig ulerape for d.e onboende.

Ej heller må beplantning anbringes så tæt på nabots bygning, hvor denne

er placeret i ske1, at d.en på nogen nåde kan lide skad.e d.erved..

Der må kun etableres een overkørsel over fortov pr. parcel til d.en

vejr hvortil parcellen har adgang. Overkørslens ud.formning skal ske ef-
ter d.e af ilørsholm kcmmunalbestyrelse fastsatte retningslinier for såd.anne

anlæg og ud,gifterne til etableringen vil være at afhold.e af parcelejeren.
Når en ejendorn bebygges, skal køberen, forind.en grund.ud.gravningen

påberynd.es, for egen regning 1ad.e indkørs1en tiL samme forsvarlig beskyt-
te med. plankebro samt istandsætte d.en tilstødend.e vejbelægning på forsvar-
lig måde.



BILAG I

6.

:
Parcellerne på1ægges pligt for ejerne, herr:nd.er også d.e nuværend.e

ejerer til at være'medleur af en grund.ejerforening, der dannes, når d.e nu-
værend.e ejere fr"" "ot

Vedligeholdelsen af vejene og stiforbindelserne til friarealerrre og

kloakled.ninge:'ne sarat anlæg af og ./ed.ligehold.else af friarealerne påhvi-
Ier grund.ejerforeningen, der ligeledes træffer bestern'nelse on eventuel vej-
belysning og etablering af denne, Love og regler for grundejerforeningen,
der får pligt ti1 at tage sk-øde på veje, stier og friarealer (natr. rrro 3

gr Usserød.) ud.arbejdes af sælgerne og frenlæggesr nfu den første stiften-
d-e generalforsamling i henhold til ovenståend.e skal find.e sted..
' Grundejerforeningen er pligtig på anfordring vederlagsfrit at afstå
areal langs 3lårend.en og Usserød. å til Hørsholn kommune til anlæg af of-
fentligt stiarealr og anlæggelsen af friarealerne skal iøvrigt foregå ef-
ter en samlet plan for sairtlige arealer larrgs B1årend.en og Usserød. å.

Indtil Cenne afsiåelse er sket, har sælgerne sant ejere af parceller
ud.stykket fra natr. nr. l -q, 2 a og J a, usserød, ret til færdsel ad d.et

pågæ1d.end.e areal.
Friarealerne må ingensind.e bebygges.

?åtaleretten i henhol-d til nærværende bestemnelser tilkonmer aLene

ejend.onroens nuværende e jere: nurernester Iielmer Nissen, malernester Jør-
gen Thaarup, ejend.onsrnægler Aage Grysgaard og land.sretssagfører Aage Lou-
ring, sarnt Hørshohn kommune, nen påtaleretten kan overd.rages tiI Iiørshofun

komnunalbestyrelse a1ene.

De påtaleberettiged.e kan ind-rømrae mj-ndre væsentlj-ge lenpelser i nær-

værend.e beste"l".re1ser, men skal d.a tilgod.ese såvel hensynet ti1 oprethol-
d.eIse af kvarterets helhed.spræg som den enkelte parcelejers interesse i
servitutbesterrmelsernes overhold.else .

Hørshoha, d.en traj l-96L.
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