Bilag Offentligretlige servitutter
Nedenfor er listet de offentligretlige servitutter som kan have betydning for bygge‐ og anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet.
Gennemgangen er baseret på udtræk fra tingbogen gennemført 3. april 2020. For øvrige servitutter henvises til den digitale tingbog.
Matr. nr.

Ejerlav

Dato

Løbe nr.

Dokument tekst

Har betydning for
lokalplanen

Påtaleberettigede

Bemærkning

Naturfredningsnævnet for
Københavns Amtsraadskreds og
Nationalmuseet
Naturfredningsnævnet for
Københavns Amtsraadskreds og
Nationalmuseet

Fredning af gravhøj.

3c, 3e, 4ag, 4a Ågerup By, Pederstrup

17.02.1925 6425‐06

Dok om fredning KORREKT AKT
6_AG_380

Servitutten har betydning
for lokalplanen

3c, 3e, 4ag, 4a Ågerup By, Pederstrup

24.04.1939 857‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse mv
KORREKT AKT 6_I_585

Servitutten har betydning
for lokalplanen

15e, 15f

Skovlunde By, Skovlunde

27.06.1960 7981‐06

Dok om byggelinier mv

Servitutten har betydning
for lokalplanen

Ballerup Kommune

9eb, 9e, 9lu

Skovlunde By, Skovlunde

10.02.1967 1594‐06

Dok om byggelinier mv

Servitutten kan have
betydning for lokalplanen

Ballerup Kommune

1f, 2a

Ågerup By, Pederstrup

30.08.1972 16728‐06

Dok om oversigt mv

Ballerup Kommune

13t, 12a, 13,
31, 4k, 5n, 7b

Pederstrup By, Pederstrup

25.01.1977 2208‐06

Anmærkning anm byrder, anm
hæftelser Dok om bebyggelse,
benyttelse mv, Vedr 7B,13
Pederstrup by, Pederstrup

Servitutten har betydning
for lokalplanen
Servitutten kan have
betydning for lokalplanen

1b, 13s, 13v,
13ø, 4c, 6at,
6bi, 6bm, 1f,

Ballerup By, Pederstrup

26.03.2019 1010624998

Servitut om Byggelinjer

Servitutten kan have
betydning for lokalplanen

Ballerup Kommune

Fredningskendelse vedr. gravhøj og fortidsmindebeskyttelseslinje.
Korrekt akt er 6_AG_380 s. 18‐19, samme dekl. Tekst men for andet
ejerlav ligger på den akt som der i titlen henvises til som den
korrekte på s. 70‐71
Byggelinier. Pålægges i 22,5 meter fra vejmidte. Pålagt i forbindelse
med regulering af "Harrestrupvej". Bør vurderes i fbm.
Lokalplanlægningen.
Byggelinier. Pålægges langs "Ballerupvej" (i dag Ballerup Boulevard).
Byggelinie afstand ikke nævnt, men kan oplyses af Ballerup
Kommune.
Oversigtsservitut, ud mod Ågerupvej
Dok. om beplantningsbælte og offentlig gang‐ og cykelsti langs
vestbuen og Holdan vej. Servitutten er grundet utydeligt scan svær
at tyde. Omhandler formentlig ret til beplantingsælte og senere
anlæg af cykelsti og evt. vederlagsfri afgivelse af areal. Tinglyst i
forlængelse af dok. lyst d. 03.02.1976. Ballerup Kommune bør ligge
inde med en genpart.

Vejdirektoratet (CVR nr. 60729018) Byggelinje langs Frederikssundsmotorvejen, 50m fra vejmidte.
Byggelinjen gælder al bebyggelse og befæstelse, anlæg mv.

Bilag Privatretlige tilstands‐ og kombinerede tilstands‐ og rådighedsservitutter
Nedenfor er listet de privatretlige tilstandsservitutter og kombinerede tilstands‐ og rådighedsservitutter som kan have betydning for bygge‐ og anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet.
Gennemgangen er baseret på udtræk fra tingbogen gennemført 3. april 2020. For øvrige servitutter henvises til den digitale tingbog.
Del‐område Matr. nr.

Ejerlav

5,6,7

13s, 13v, 13ø, Ballerup By, Pederstrup
6at, 6bi, 6bm,
13r, 13t, 13z

1

4ag, 4a

9

1k, 5t, 5u, 6c

Dato

Løbe‐
nummer

Dokument tekst

Påtaleberettigede

Bemærkning

Aflyses

Begrundelse

31.01.1961 1158‐06

Dok om at ejd anvendes til landbrug eller Ballerup Kommune
gartneri, Vedr 6AT, 6BI, 6BM

Servitutten fastsætter at arealet skal
anvendes til landbrug eller gartneri,
den er således i strid med lokalplanen
og aflyses derfor.

Ågerup By, Pederstrup

15.06.1973 12848‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Dok. om at arealet skal anvendes til landbrug eller gartneri. Ved anden anvendelse skal skal kommunalbestyrelsens samtykke Servitutten aflyses helt indenfor
indhentes. Servitutten kan kun aflyses delvist på matrikler indenfor planområdet.
lokalplanområdet.
Da servitutten også vedrører
ejendomme beliggende udenfor
lokalplanområdet er det alene indenfor
lokalplanområdet at servitutten
aflyses.
Kolonihaveforbundet for Danmark.
Servitutten delaflyses for de dele som
Deklaration for regulering af fritidshaveforening (Stuvehøjgård), som regulerer områdets anvendelse, forbud mod
er markeret med rødt på bilag a
udstykning, veje og stier, byggelinjer, fællesarealer, haveloddernes benyttelse, fællesanlæg, fritidshusets udstrækning og
Desuden har Byudviklingsudvalget for
udformning, bebyggelsens ydre fremtræden, teniske indtallationer m.v., parkering, parkering samt regulering af
Københavnsegnen påtaleret hvad angår deklarationens overholdelse. Pligt til medlemsskab af foreningen, fastsættelse af pligt til vedligehold, forbud mod udlejning.
nærmere specifikke punker om
udlægning af havelodder samt
anvendelse.

Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
administrationen.

Harrestrup By, Herstedøster

26.09.1977 9960‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse,
grundejerforening mv

Grundejerforeningen O.F. Omragnens
fritidshaveforening og Ballerup
Kommune.

Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
administrationen.

Desuden har Byudviklingsudvalget for
Københavnsegnen påtaleret hvad angår
nærmere specifikke punker om
udlægning af havelodder samt
anvendelse.

Deklaration for regulering af fritidshaveforening, (Q.F. Omegnens Fritldshaveforening) som regulerer områdets anvendelse, Servitutten delaflyses for de dele som
er markeret med rødt på bilag b
forbud mod udstykning, veje og stier og fællesarealer byggelinjer, haveloddernes benyttelse, bebyggelsens omfang og
udformning, parkering, tekniske installationer, hegn og beplantning, krav om medlemsskab af grundejerforening og
ordensbestemmelser.
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1b, 4c, 2b, 2c, 2 Ågerup By, Pederstrup

28.05.1985 15307‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Ballerup Kommune og
Kolonihaveforbundet for Danmark

Deklaration for regulering af fritidshaveforening (Sommerbyen Højvænge), som regulerer områdets anvendelse, forbud mod Servitutten delaflyses for de dele som
udstykning, veje og stier og fællesarealer, byggelinjer, haveloddernes benyttelse, haveloddernes bebyggelse, tekniske
er markeret med rødt på bilag c
installationer, bebyggelser mv på fællesarealer, byggesagsbehandling, div. herunder periode hvor ophold er tilladt, antenner
og forbud mod svømmebassiner. Der er tinglyst en allonge med præcisering af de bebyggelsesregulerende forhold.

Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
administrationen.

5

13t, 12a, 13,
31, 4k, 5n, 7b

Pederstrup By, Pederstrup

19.04.1988 6542‐06

Anmærkning anm hæftelser Dok om at
ejendommen skal have samme ejer mv
AKT 6_N_446

Ballerup Kommune og
Kolonihaveforbundet for Danmark

Deklaration for regulering af fritidshaveforening (Andelhaverne Tjørnebjerg), som regulerer områdets anvendelse, forbud
Servitutten delaflyses for de dele som
mod udstykning, veje og stier og fællesarealer, byggelinjer, haveloddernes benyttelse, haveloddernes bebyggelse, tekniske er markeret med rødt på bilag d
installationer, bebyggelser mv på fællesarealer, byggesagsbehandling, div. herunder periode hvor ophold er tilladt, antenner
og forbud mod svømmebassiner.

15e, 15f

Skovlunde By, Skovlunde

05.12.1989 20317‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Ballerup Kommune og
Kolonihaveforbundet for Danmark

Deklaration for regulering af fritidshaveforening (Andelhaverne Kildegaarden), som regulerer områdets anvendelse, forbud Servitutten delaflyses for de dele som
mod udstykning, veje og stier og fællesarealer, byggelinjer, haveloddernes benyttelse, haveloddernes bebyggelse, tekniske er markeret med rødt på bilag e
installationer, bebyggelser mv på fællesarealer, byggesagsbehandling, div. herunder periode hvor ophold er tilladt, antenner
og forbud mod svømmebassiner.

5,7

13r, 13t, 13z

Ballerup By, Pederstrup

08.08.1990 12633‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, samt Staten ved Jordbrugsdirektoratet,
at området forbeholdes til koloialhaver kommunalbestyrelsen i Ballerup og
mm Akt. 6_F_482
Kolonihaveforbundet for Danmark.

6

6at, 13s, 13v, Pederstrup By, Pederstrup
13ø, 6bi, 6bm

03.10.1990 16271‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse mv akt.
6_T_336

Ballerup Kommune og
Kolonihaveforbundet for Danmark

Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
administrationen
Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
administrationen
Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
administrationen.

8

3

1f, 2a

10.12.1990 20289‐06

Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Staten ved Jordbrugsdirektoratet,
kommunalbestyrelsen i Ballerup og
Kolonihaveforbundet for Danmark.

Ågerup By, Pederstrup

Deklaration for regulering af fritidshaveforening (Sommerbyen Brøndgården), som regulerer områdets anvendelse, forbud
mod udstykning, veje og stier og fællesarealer, byggelinjer, haveloddernes benyttelse, haveloddernes bebyggelse, tekniske
installationer, bebyggelser mv på fællesarealer, byggesagsbehandling, div. herunder periode hvor ophold er tilladt, antenner
og forbud mod svømmebassiner.
Deklaration for regulering af fritidshaveforening (H/F Hesteholm), som regulerer områdets anvendelse, forbud mod
udstykning, veje og stier og fællesarealer, byggelinjer, haveloddernes benyttelse, haveloddernes bebyggelse, tekniske
installationer, bebyggelser mv på fællesarealer, byggesagsbehandling, div. herunder periode hvor ophold er tilladt, antenner
og forbud mod svømmebassiner.

Servitutten delaflyses for de dele som
er markeret med rødt på bilag f

Servitutten delaflyses for de dele som
er markeret med rødt på bilag g

Deklaration for regulering af fritidshaveforening (Sommerbyen Rønhøjgård), som regulerer områdets anvendelse, forbud
Servitutten delaflyses for de dele som
mod udstykning, veje og stier og fællesarealer, byggelinjer, haveloddernes benyttelse, haveloddernes bebyggelse, tekniske er markeret med rødt på bilag h
installationer, bebyggelser mv på fællesarealer, byggesagsbehandling, div. herunder periode hvor ophold er tilladt, antenner
og forbud mod svømmebassiner.

Servitutten delaflyses for at give
mulighed for at realisere de rammer
lokalplanen fastsætter og for at sikre
gennemsigtighed og ensartethed i
administrationen.
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3c, 3e

Ågerup By, Pederstrup

24.09.1991 15704‐06

Anmærkning anm byrder, anm hæftelser Omegnens Fritidshaveforening og
Dok om bebyggelse, benyttelse,
Ballerup Kommune.
grundejerforening mv AKT 6_AG_380

9

1k, 5t, 5u, 6c

Harrestrup By, Herstedøster

18.11.1992 22865‐06

Anmærkning anm hæftelser Dok om
bebyggelse, benyttelse,
grundejerforening mv AKT 6_AF_327

Deklaration for regulering af fritidshaveforening (Omegnens Ftltidshaveforening), s som regulerer områdets anvendelse,
veje og stier og fællesarealer, bebyggelsens opførelse og udformning, tekniske installationer, beplantning, pligt til
medlemsskab af grundejerforening, og ordensbestemmelser.

Servitutten delaflyses for de dele som
er markeret med rødt på bilag i

Servitutten delaflyses for de dele som
Deklaration for regulering af fritidshaveforening (grundejerforening OF ‐ Omegnens Fritidshaveforening), som fastlægger:
§ 1 ‐ Arealets udnyttelse: arealet må kun benyttes til fritidshaver. Havelodder må ikke udstykkes særskilt og må højest have er markeret med rødt på bilag j
en størrelse på 1.500 m2. Arealet kan benyttes som sådan frem til år 2015.
§ 2 ‐ Veje, stier og fællesarealer: regulering af veje, stier og fællesarealer samt benyttelse og vedligeholdelsen af disse.
Desuden har Hovedstadsrådet påtaleret § 3 ‐ Byggelinjer: placering af bebyggelsen på det enkelte havelod, byggelinjer min 2,5m fra haveloddens skel (grænse, idet
hvad angår nærmere specifikke punker der ikke er tale om et matrikulært skel). Byggelinjer langs Harrestrupvej 20m fra vejmidte.
om udlægning af havelodder samt
§ 4 – Haveloddernes benyttelse: På hver havelod må kun opføres ét fritidshus og ét udhus. Havelodden må ikke benyttes til
anvendelse.
erhverv, udendørsoplag må ikke forefinde ligesom der ikke må opsættes reklame. Fritidshusene må ikke udlejes og kun
anvendes fra 1. april – 30. september.
§ 5 – Bebyggelsens omfang og udformning: På hver havelod må kun opføres bebyggelse for én familie og opførsel skal ske
inden for de i stk. 2a nævnte rammer (maks. 50m2 for beboelse og maks. 30m2 for udhus o.lign. Bebyggelse kun i en etage,
maks. i 3 m højde (Facadehøjde) og maks. 4 m til tagrygning. Bebyggelse må kun ske med nye materialer, kun i træ samt lign.
naturmaterialer mv. Forbud mod opstilling af skurvogn, beboelsesvogn mv. Bebyggelse skal godkendes i hht.
Bygningsreglementet og godkendes af grundejerforeningen efter nærmere beskrivelse. Der skal etableres 1,5
parkeringsplads til hver havelod). Beplantning må kun ske efter grundejerforeningens retningslinjer og denne kan påbyde
beplantning fjernet eller beskåret. Beplantning i oversigtsarealer maks. 0,8 m høj.
§ 6 ‐ El‐forsyning, vandforsyning, afløb og renovation: Medlemmer skal tåle forsyningsledninger uden erstatning,
bestemmelser om tilslutning – nedsivning eller lign. kan forventes tilladt. Haveforeningen skal benytte kommunens
i
d i

Grundejerforeningen O.F. Omragnens
fritidshaveforening og Ballerup
Kommune.
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
• (i København kvarter)

1so-ina Aagerup e /BdierUP kr.
5--

4

øre

bA

eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen,

Akt: Skab

e

nr.

/ /7Z-

(udfyldes af dommerkontoret)

1 2848 *I 5.11iN. 197

Købers
Kreditors

bopæl:

art. nr ., ejerlav, sogn.
Gade og hus nr.:

ArmlelderWNGDY-TAARBrEK

"Stuvehøjgaard"
Aagerupvej t2
2750 Ballerup

KOMEUNALBESTYRELSE

Bilag a

DEKLARATIO
sa.

Y* 11..

Underskrevne ejer af ejendommen rnatr. nr. 4 a,
Aagerup by, Ballerup sogn, pålægger herved nævnte ejendo
følgende servitutter vedrørende ejendommens benyttelse, bebyggelse m.v.:
§ 1.

Område:
Området udgør, som vist på vedlagte kortbilag nr. 1,
dateret 25. maj 1972, ma4tr. nr . 4 a Aagerup by, Ballerup sogn.

g. 2.

•
•

Områdets anvendelse;
1. Området forbeholdes til 227 fritidshaver i henhold til de
af Ballerup-aaløv kommunalbestyrelse godkendte planer,
kortbilagene nr. 1 o nr. 2.
2, De enkelte havelodder og bebyggelser herpå ma ikke under
nogen form anvendes til erhvervsformål.
3, De enkelte havelodder kan ingensinde selvstndigt matrikuleres.
4,

Ballerup-Maaløv kommunalbestyrelses tilladelse til arealernes benyttelse til fritidshaver gælder til år 2015.

r

å

3.

Veje og stier:
1. Den med 6 m bred kørebane samt cykel- og gangsti planlagte
adgangsvej syd for kolonihaveområdet mellem dette og den
projekterede Frederikssundsmotorvej, pare:~ med denne,
an12gges på kommunalbestyrelsen for Ballerup-aaløw: foran--

Bilag a

Bestilli ng sfo rmul ar

c

jensen & Kjcldskov A/S, København

s. 1/12

ledning og for kolonitaveforbundets regning som principielt vist på kortbilag nr. 1. Veje og stier fastlægges
iøvrigt som vist på kortbilag 1.
Omtalte u par'a=-adgangsvej er af Ballerup-nasløv kommunes tekniske udvalg den 20. maj 1969 vedtaget anlagt,
som vist på dispositionsplan 1:4800 for hele kolonihaveområdet, dateret den 18. september 1968.
2. De på kortbilaget viste 2 og 3 m brede gang- og cykelstier
må ikke befærdes af motorkøretøjer. Dispensation kan i
lige tilfælde gives af nallerup-Maaløv kommunalbestyrelse.

3.

Ballerup-Maløv kommunalbestyrelse kan overdrage bemyndigelsen
til at give denne dispensation til Koloriihaveforbundet for Danmark.
g 4.

yggelinier:
1.

Beby g gelsen er overalt lagt fast j haveloddens byggezone
:på 81 m2, se kortbilag nr. 2, dateret 25.5.1972.

2.

Byggelinien er overalt lagt 2,5 m fra haveloddens skel,
således at bebyggelsens placerings-fixpunkt overalt ligger
fast. Se kortbilag nr. 2.
5 5.

Fælles
■.~..■••■••■■+••w.f..^.

areal inden for fritidshaveforeninqen:
.?

1. De på kortbilagene viste gårdrum dannet af havelodderne
skal udlægges til parkering.
2. De på kortbilag nr. 1 viste gennemgående grønninger skal
udigges til fælles internt grønt areal.
3. Grønningerne skal, som vist på kortbilag nr. 1, indrettes
med græs og beplantning.
4.

Vedligeholdelsen af alle friarealer pahviler Lyngby-Taarbæk

kommune og fritidshaveforeningen "StuvehAjgaard".

S. Arealerne skal ren- og vedligeholdes, således at ukrudtsspredning ikke finder sted.
6 6.

Hav loddernes

benyttelse;

1. På havelodderne må kun opføres fritidshuse.

2.

På hver havelod må i byggezonen kun opføres et enkelt fritid
hus med tilhørende udhus, som skal forbindes med hovedhuset
ved et plankehegn ført til 1,8 n højde. Hovedhuset skal
placeres, således at et af husets hjørner anbringes i det
på kortbilagene angivne fixpunkt.
Se eksempel på bebyggelse, kortbilag nr. 2.

Bilag a

s. 2/12

3.

Adgang til den enkelte havelod skal overalt ske fra den
interne vej med parkeringspladserne.

4.

Enhver fritidshave skal omgives af en hæk af 1,2 rns højde.

5.

Husene må kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. april
til 30. september samt i øvrigt til week-end-ophold og
lignende.

6.

Husene må ikke udlejes.

7.

Husenes ejer skal til enhver tid kunne dokumentere at have
rådighed over en bolig til helårsbeboelse.

.

Ejeren skal være medlem af haveforeningen "Stmvehøjgaard",
og denne skal være tilsluttet Kolonihaveforbundet for Danmark samt Forbundets KØbenhavnskreds.

•

Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende 5 6 er en
væsentlig misligholdelse fra ejerens side og giver LyngbyTaarbæk og/eller Ballerup-Maaløv kommunalbestyrelser ret
til eventuelt ved fogedens hjælp at lade ejeren udsætte
af fritidshuset.
7.

Pællesan zeg:
1.

Foruden de i. 5 5 og 5 6 nævnte fritidshuse m der opføres
fællesbygning eventuelt klubhus o. lign, efter Lyngby-Taarbfk.k

og Ballerup-aal$v kewaunalbestyreisers nærmere godkendelse.
2.

De eksisterende bygninger til gården "StuvehSjgaard" må kun
anvendes til formål, der er godkendt af ko):m lunalbestyrelserne i Lyby-Taarbk og Ballerup- ,,Iaaløv kommuner.
5 3.

Fritidshusets udstrækning og udformning:
1.

Det bebyggede areal må ikke overstige 12A% af haveloddens
nettoareal.
Se kortbilag nr. 2.

2.

Alle bygninger skal opføres med saddeltag.

3.

Ingen bygning må opføres med mere end 2,7 m bygningshøjde,
hvormed forstås højden fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. (Bortset fra gavltrekanter).

4.

Bygningens højde til tagrygningen

5.

I området skal alle bygninger opføres parallelt med eller
vinkelret på haveloddens begrænsning.

6.

Raftehegn eller lignende hegn må kun anvendes som læhegn
i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen (inden for byggezonen).

7.

Ingen bebyggelse må placeres nærmere end 5 m fra nabobebyggelse.

må

ikke være over 4,0 m.

Bilag a
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• På de enkelte havelodder må der i de tilladte bygninger
kun indrettes kemikalietoiletter.
9 9.
Bebyggelsens ydre fremtræden:
1. Fritidshusene skal opføres af tre, og der må kun anvendes
nye materialer.
2. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke' anvendes.
3. Udvendige bygningsdele, herunder tage og shinler, må kun fremtræde i nat ur træ eller i farver dannet af hvidt, sort eller
jordfarverne (okker, terre de Siena, umbra, engelsk rødt,
dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt
eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder o.lign. mindre
ydre bygningsdele skal de samme farver eller deres blanding
anvindes.
4.

I øvrigt skal bebyggelsen i sine wsentlige træk have en
sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse
med den øvrige bebyggelse- på stedet opnås en god helhedsvirkning.
10.

Tekniske installationer
1.

Vandforsyning og renovationsordning skal godkendes af sundhedskommissionen og kommunalbestyrelsen i Ballerup-Naeløv
kommune.

2.

1) Området skal i henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning
være kloakeret inden 5 år.
2) Indtil kloakering af området er gennemført, kan anvendelse

af tørklosetter med kemikalietilstffiing tillades.

3) Bekendtgørelse nr. 58 af 3. marts 1972 med tilhørende
cirkulæreskrivelse af samme dato, udsendt af ministeriet
for forureningsbekæmpelse skal nøje overholdes.
g 11.

Parkering;
1.

Der skal indrettes mindst 1,3 parkeringsplads pr. havelod.

2.

Parkering må kun finde sted på de på kortbila gene anviste
parkeringspladser.

3.

Herudover skal der ved klublokale eller andre fællesaulæg
etableres et efter kommunalbestyrelsernes skøn tilstrække-

ligt parkeringsareal.
g 12.

Deklarationens overholdelse;
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1. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af

Akt: Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

dets overensstemmelse med deklaratiOnen og bygningsreglementet for Købstæderne og Landet, kapitel 13 forelægges
Ballerup-Maaløv kommune tegninger, der viser bygningernes
beliggenhed, størrEQ/se, form, farve og indretning.
Af bygningsreglementets bestemmelser fremhæves især:
Stk. S. Rum, hvori der anbringes iltforbrugende ildsted til
opvarmning, jfr. stk. 6, skal have et rumfang af
mindst 15 m3.
Stk. 6. I alle beboelsesrum, herunder køkken, skal der, for
så vidt det pågmldende rum ikke har dør direkte til
det fri, findes mindst '4t til det fri oplukkeligt
vindue, der med henblik på redning i brandtilfælde
skal have en fri lysning i oplukket stand på mindst
0,6 m2 ( så vidt muligt 0,5 x 1 m). Køkkener med et
rumfang under 10 m3, og hvori der anbringes iltforbrugende ildsted til køkkenbrug, herunder gasildeted,
petroleumsapparat eller lignende, skal af hensyn til
tilførsel af fril k luft tillige forsynes med aftræk
til det fri.
Stk. 7. Husenes fundamenter, etageadskillelser, væg- og tagkonstruktioner skal udføres tå forsvarlig måde. Når
der ikke udføres støbt fundament, skal der foretages
sikringsforanstaltninger mod indtrængen af rotter,
jfr. indenrigsministeriets cirkulære af 21. juni 1962.

Stk. 8. Indvendig, beklædning på vægge og lofter skal udføres
af materialer, der ikke yder større tilskud til en brand
end 22 mm (1") sammenpløjet, høvlet fyr, jfr. kap.
6.1.7. For sommerhuse med udnyttet tagetage kan bygningsmyndigheden stille særlige krav i brandmmssig
henseende til konstruktioner og adgangsforhold.
Ved indretning af beboelsesrum i tagetager under
tag af strå eller andet let antændeligt materiale
skal de omgivende vægge og lofter altid udføres
mindst svarende til BD-bygningsdel 30, jfr. kap.

5.1.7.

2.

Fra Kolonihaveforbundet for Danmark skal der hvert år,
senest 10. april, tilsendes kommunalbestyrelsen for Ballerup-Maaløv kommune en oversigtsplan mindst 1:1000 med angivelse af bebyggelsens beliggenhed, det bebyggede areals
størrelse og bebyggelsens højde.

3. Når den i § 10 nævnte kloakering af området er etableret,
skal afløbsplaner for husinstallationer og ledning på
havelodder fremsendes til kommunens godkendelse.
3 13.

Påtaleret:

BmtiIlingsformular

1. Påtaleret ifølge nærværende deklaration har kommunalbestyrelserne i Ballerup-Maaløv og Lyngby-Taarbisk. Endvidere
har byudviklingsudvalget for Københavnsegnen påtaleret,
for så vidt angår bestemmelserne i deklarationens § 6,
punkt 5 og 7, samt for så vidt angår enhver ændring
Jensen & Kjeldskov A/S, København
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af udlodningsplan, der indebærer, at vejarealer, stiarealer,
parkeringsarealer og friarealer bebygges eller overgår
til anden anvendelse, herunder til anvendelse af kolonihavearealer, jfr. deklarationens 9 3, punkt 1 og 2, 9 5,
punkt 1-3, samt 9 11.
9 14.
Dispensationer fra oF ændringer i deklarationen;
1. tindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende
deklaration kan efter ansøgning fra Kolonihaveforbundet
for Danmark indrømmes af kommunalbestyrelserne, såfremt
karakteren af det kvarter, som deklarationen søger at
skabe,"ikke derved ændres.
9 15.
Tinzlysning:

1.

Denne deklaration, der tinglyses forud for al pantegæld
på ejendommen, matr. nr. 4 a Aagerup by, Ballerup sogn,
må ikke slettes af tingbogen uden samtykke fra kommunalbestyrelserne i Ballerup-Maaløv og Lyngby-Taarbbk.

2.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og
byrder af enhver art henvises til foliet i tingbogen.

3. Stempling og tinglysning af deklarationen betales af
Lyngby-Taarhk kommune.

LYNGBY-TAARBÆK KOMUNALBESTYRELSE, den 15. februar 1973.

P. Fenneberg
Anker Andersen

Således vedtaget af byudviklingsudvalget for Københavns
egnen.
København, den 27 . okt . 1972.
sign. /Erik Munk
Landinspektør

Således vedtaget af Ballerup-Maaløv kommunalbestyrelse.
Ballerup, den 21.nov.

1972.

sign./ Burehardt
sign./Poul Møller
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Således vedtaget af Kolonihaveforbundet for Danmark.
København ) den 11.12.

1972,
Kolonihaveforbundet for Danmark
Frederikssundsvej 3o8B
Brh.- Bella 875o
sign./ 0. Dtihring
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Ejerlav:
Ågerup by/Pederstrup
Matr. nr.: 4 A og 4 AG

E

Anmelder:
Advokat
Eivind F. Kramme
Herlev Torv 1
2730 Herlev
Tlf. 44 94 05 14

Gade og husnr.: Ågerupvej 42
2750 Ballerup
Registreringsafgift: kr. 1.400,-

GENPART 025505 01 0000.0014

09.07.2002 TA
1.400Y00 K

TILLÆG

til
DEKLARATION

lyst den 15/6 1973 på ejendommen matr. nr . 4 A og 4 AG, Ågerup
by/Pederstrup, sålydende:
I forbindelse med ejendommens overdragelse pr. 1. juli 2002 til den
nystiftede andelshaveforening "Stuvehøjgård" ændres deklarationens
bestemmelse i § 13 om påtaleret således, at påtaleret for Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune udgår og erstattes med påtaleret
for Kolonihaveforbundet for Danmark.

•

øvrige bestemmelser i deklarationen skal være uændret gældende.

---000oo---

Kgs. Lyngby, den 24

2002

Taarbæk Kommune
Rolf

g )

aard-Svendsen
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Ma tr. nr. la
Stempel:�
alle
m.fl.
el/er(i de sønderjydske lands- aa,rre�truP, Pl.,
dele) bd. og bl. i tingbogen, .:-li�"1Stedø,ste;-___ � _ ----

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
art. nr., ejerlav, sogn.
' 1

'

'

Gade og,hus nr,:

sogn:---�

--

Akt: Skab#-

kr.

009960 * 26.SEP.1977

Harrestrupvej 157-159
Harrestrup
2740 Skovlun de

nr.$so

(udfyldes al dommerkontoret)

Købers
} bo æ/:
.
Kreditors
p
Anmelder:

Ballerup kommune
Rådhuset
2750 Ballerup
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Und•�tegn••• grun6aje�foren1n� o.P. Oa•ønanø P�itl4ahaYefor•nin9
d•klarer•� ber••4 aoa ejer af ejendo•m•n•, ••tr.ar.la, Sa# 6••
lk og lm all• aarr•etrup by, ije�s�edø��er-•09n i Ballerup kommune,
••d virkning og•! to� ••n•r• eJir•--•l de navnte ejendømmo, følgen
dei

i

1)

•

2)
3)

4)

i

l)

2)
3)
4)

1. Are•l•t• udnzttel•�

A�••l•t Q41■gge• til fritid•haver i ove#enaateøa•l•• med o.P.
Oa•gnen• P�i�!dehaYelo�•nin9• torall 09 vedtegter, og 1 over•
•n• t�•-•1•• ••d Yedbeftod• pl•m.� .:� i l·åg- ,''Pi
dat•r•t is.juni 1977 • der er godkon4t af Dallerup k0$11lunal•
b••tyreleua.
De enkelte havelo4der kan ingenøtnde ••l••t•n41qt aatrikul•
�•• og.ml højat hav• en atØtr•le• pl Soo m nettoareal.

&all•�up koaaunalbaaty�elsesr.h111•d•1•• til at •�••1•� u4ny�
tea til fritideba•o» galde� �tl A� 2015.
P& •�••l•t al kun optørea bebyggel$e til frtt14aforaA1.

2. Veje, at1•� oq f�ll••��••le�

V•j•, •�i•�, vendeplad•er, pa�k•�ingapLadaer og grønne omr!•
der u41agg•• :f. 0VfUten••temm•1•• med , ve41\aft.•4• plmn,; 'AJ::J i l.å,g, 1\,
, 09 •kal •t•4•• u4gøsø fall•••�••l•� fo� •amt•
lit• bavelod4er.

Veje, •tie#, fa11••»••t•rinø•Pl•4••� og ,�ønne omtAder ••dlt•
geho14•• •t 9�un4•,•rfcrenino•n•
Parka�tng pA veje og •tier ml tkk• finde •ted.

Stie# i omrAdot øl ikke bøferde• af motorkØretØje% (incl,.
knallert•�>, undta;•n 1 ••r11g• ttlfald•� f.eka. ved flytnin
g•� 09 eftez ••rli; aft•l• aod to�enin9en• b••ty:•1•••
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Bestillings•
formular

C

Jensen & Kjeldskov A/S, København

.

- 2 ...

5)

ti•• JJ.an aora n•t"•••• •nt�••-t ,.Pf. vedl\aft.ede plan,_ bi l_ag __A
pl de u4l•vt• f•l1•••r••l•r ett•� ørun«•j•rto••ntn9•ø• og
»�11e#OP komauaa1b••tYJ:•1••• naraora voØ�•nd•l••� optØ�••
beby99•l•• tll f•11••fosmtl for h•vaforeøiaø•A •l•o• 1.eke.
=•�k•t•nderi, foæ•ulingah�• 09 1iv�•n4••

Q ,3,., Dzs,sr�l!nler
l)

By9ge1iai•Q •� o••�•1t laot 2,5 m I�• hava1o44ea• ��•n••
••4 •1�knlng fo� bl4• frtt1dsbu•• og eY•ntue11• udhu•••

2)

Udbuae kan i særlige ttlfalaa, =e4 ø�undejerforentage�n 09
aabo•n• autyJrJc•, aDb�ino•• n•�••�c ha•olodaon• gren•• ••4
2,5 ø.

il.�•

Øa�e1od4G�n•• benz�t•l!�

1)

P4 hver enkelt havelo4 m! der kun opfør•• ••t trit.14•hua oq
eet u4htao.

2)

PI Ce enkelte h••elø44er ml der ikko 4ri••• nov•n iø�• lo�
erh••�•••1akaoab•4� b•runder penolonat o11•r �41eja1nt•

3)

U4•n4øra oplag mA ikke foreftn.4•••

4►

D•�

•A

•

e

ikke opaatt•• øo9en foi-m tor'rek1Ut••

5)

aj•�•n -� hYø: •nk•1� h&velod •k•l t11 eQh••� tid kunø• doku•

6)

�•n opt•rt• beby9g•l•• •A kun •n••nd•• �11 beboel•• (øatopho14) i ttd•ru•••t 1.ap�!l tt1 3o.øep�eabar, 09 ud•a •o• �•t-.

••n�•r• at b••• �l4t9he4 over •a bolig til h•ll�sbeb,•1•••

t• �,«ø�w::a k�n �11 ko•tva�tø• o�hø14. - weakend� og ligA•n4••

1)

»•• p! h•••·h•••1c4 optd�t• #k1U4•h•••kUa 09 u4hu• a& k�n ya
�- in4�ettet ttl b•bo•l•• for aen f••111••

2)

aebygqe1•••proo•aten •• 1kl• o••r•ti9• 12,5, af netto9ru94•
ar•ale� dog aak•i•alt So• fø� et b•boel•••b•• 09 12,5 a
for: •t -gdhua.

l)

ay9nln9•r al ikke opfø••• ••4 ••�• •nd ••u et•�•, og højden
fra �•�••n �11 d•n 11n1•- hvor yd•r•14• af y4•zY•9 09 o••�
•lde af ta911•4• ••«••• aA tkk• o••�•t19e 3 a, borts•t fra
9avl��•kaatec. BygQ1ng•�n•• hØ3d• t11 ta9rygnlQg al ikke, over•itlf• 4�<> æ.
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4)

tiden tilladelse fra grundejerforeningen må der til udvendig*
bygningssider (herunder vinduer og døre) ikke anvendes brugte materiale*,

5)

Opstilling af beboelsesvogne * skurvogne o.lign. er ' ikke til
ladt * uanset at de ombygges.

Prittdehueene opføres at tre.
Udvendige bygningsdele * herunder tage og sokler * må kun frem..
trinde i naturtræ eller i farver dannet at hvidt, sort eller
jordfarverne (okker * terre de Stene * umbre t engelsk rødt*
dodenkop) eller disse sidstnevnte Pervers blanding med hvidt
eller sort. Til døre * vinduesremmer * skodder o.lign. samt
mindre ydre bygningsdele skal de samme farver eller deres
blanding envendee.

7)

Enhver bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med bestem»leerne 4 ~vimrende deklarAttion samt i bygning$2tegiemintalt
af l.februar 3,977 * kap. 13.4. med tilhørende henvisninger til
andre kapitler i reglementet.

8)

Porinden byggeri må påbegyndes, ~h der indhentes tilladel■e til byggeri fra grundejertorentngen.

gf

Ansøgningen skal vare bilagt til godkende egnede tegninger
* mål Imloo i 4 ekeemplarer. Te gnin g erne skal indeholde grundplan med mål, husets 4 facader, tverentt med bøde samt situationsplan med afstand til haveloddens grænser.

lo) Smugte huse må kun opettl.Zew etter kommunalbestyrelsens tor-

udgående godkendelse i, hvert enkelt tittelde.

11)

Der skal til ;hver hevelod indenfor deklarAtioneareelet etableres 1,3 parkeringsplade (bilpleds).

12)

Vra grundejerforeningen skal der hvert år * senest to.epril
tilsendes kommunalbestyrbtsen for Ballerup kommune en over-

sigtsplan i mindet lsl000 med angivelse af bebyggelsens beliggenhed * det bebyggede areal,* størrelse og bebyggelsen*
højde.
6.

nig*

1) Medlemmerne skal respektffle og tåle frentørtng et aXle *lage
foreyntngeledninger uden erezttntng for eventuelle skeder.
3) lindringer eller tilslutnAnger til vandledningsnettet, herunder opletning at haner skel foretage* at-:min autoriseret me-k
*ter etter forudgående godkendelse af grundejerforeningen.
Brønde må ikke forefindes.
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4-

4
3)

Arealet er i det at nallepup kommune udarbejdede lerslag til _
0 21.-apildevandsp3an, der skal forelegges og godkendes hf
Uovedstadsridet, forudsat kloakeret, med bemarkning en, at
kommunen, safremt der efter bestemmelserne i bekendtgørelse
ur, 172 af 2 g .marte 1974 kan opais en generel dispensation

fra Uiljøetyreleen til nedsivningsenteg 4 ord gat, evt. med
tilladelse til et anvende kemiske ~klosetter eller elsk...
trisko toiletter uden vendforbrug, ikke vil, modsatte sig en
sådan ordning.

4)

Afløbeplenew for husinetellationer og ledninger pik havelodderoe askel, fremeondea til kommunens g odkendelee leden er h*Jdet p4begyndee.

5)

Uaveforeningen er S. henhold til reglement om miljøbeeksttelse forpligtet til at benytte den at Ballerup kommune etablerede renovationsordning. hvis omfeng kan festeettes efter
~mere aftale »atom kommunen og grundejerforeeingen.

ffl 7.

Ufge

or, beplant wing

X) Til efgrenening af de enkelte havelodder mit kun anvendes levende hegn eller dyrehegn. Dyrebagn m4 ikke gives eøørre
højde end 1 m.
2)

Ved enhver torn Cox plantning er haveforsningsna medlemmer
forpligtet til at følge :,,de forskrifter, so= grundejerfore»ingen måtte give. Grundejerforeningen kan påbyds tilridning
eller beakøring, hvor en bop/entning, efter grundejerforeningens skøn, er til gene.

3)

Beplantning oversigteårealer *kel holdes klippet, si bøj
den ik k e overstiger *.0 14 Over en plan gennem de tilstødende vaje* midtlinier.

•
•

§ Q. Grundejerforteningeu

1.) Alle havelodder skal vers tilsluttet grundejerforenin g en O.P.
Omegnen* rritidshaveforening og derved underkastet dens vedtegter, love og regulativer.
2)

B4framt 0.P. I s generalforsemling vedtager *udringer eller til- ,
fejelser i foreningens love og ~tugter, skal dette meddele*
Bellerup kommunalbestyrelse.

3)

Alle havelodder skal ben.Ue de at grundejerforeningen festsatte kontingentet sent andre beløb, som måtte p4lieues parcellerne i ~hold til ~Ymtende deklaration eller foreningene ~togter,

4)

Gruudejerforeningene Arlige generalforeemling i april udpe-

ger et tilsyn/3~ p4 3 ^5 medlemmer (lokal styrelse). Tileydnet bør serge for. at der i haveforeningen hersker en god
Standard og orden. Bedleumerne *kel i enhver henseende rette
sig efter tilsynets anvianinger og henstillinger.
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Akt: Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

1)

2)

•

Bav•loddeæAe •k•1 �o14•• 1 o�«•-tltg, r•n og :y4d•1tg •�and.
70� •� un4øA •pre4nlng •� uk�•4t og aka4•4Yt, •�•1 ø•••••t
pl de ubenytt•d• pa�cel1•� sll• 1 «•n •14•te u,• •f juni,
09 •�t•x anao4ntng fra 9rundoje��oreutn9en.
Anv•ndel•• af t••••1lmaak1nez er tkko btlladt ef�er kl,
20.00 pA hvø�4age og tun t111a4t mellem kl. 9.oo og kl. 12.00
pA eønda9e 01 he1lit4•9••

3)

•�øj•n4• adtar4 til ulempe fo� an4r• •#ikketilladt. Ra41o•
er* 9ramatofouer, fjørnayn, �ln4cptago�•, �ustkinstruaen�•r
0.119n. eA kun benytt••, nA� 4et kan •k• uden gen• for an4re"

4)

aun•• •kal før•• 1 snor, jfr. tovriqt bek. nr. 380 af 26.
jun11949 aø lov oc hunde •

5)

r•r4ae1 pA ••j• ••4 aøtordrovne kørot�jer er alene tilladt,
nl� 4et •t•r med a9entlt9 f•�døel•••••igt fo�•l1.
•••.n-u•11e fard••l••J:.S.1 t♦ •k•l nøje !dlt••.

7)

,�•r bavelod •k�l ••�• fm�•Yn•t �•det ty4eligt nuaøer.

8)

Bnh••s to�m tor atbcændin9 af øraa, o!fa14 og 119n. på de
••k•lte haYeloddG• •r lkk• �11ladt.

9)

Segnapale* he9n, •k•lpæla 09 an4on •�m•�tntnv ni 1kk• �jer
n•• •ller fly�t••• ltgosoa der 1tko •l tor•t•g•• andringer
•� V•j• elle� •�ier. PA Y•j• �l d•� lkk• h•nligqe Materla
l•� af nogen a1aga.

Xnd9an9 til have1o44er�• •A.kun pl�o•r•• aådanne ateder,
hYor grun4•j•rforenlngen kan 9odk•n4• det.

I

11)

12)

Al ·h•nke.st.nlog af affald cu: i!o�budt. Af:tald må al•n• hen.. ,·
1•9t•• pA anvi•t.• •t•der 1 o••r•n••t••••l•• ••4. '441 .ce91ala•
-1••� oø ••nøva•tan. aom ao41••••��• ao4tager tra fo�en1n•

u•�•

\

Grunde,erfo�•n�nqon kan pA1eog� de:•ø�•1�• lø4••'•�• •� �•d•
llgeholdo og renholde 4erea pa�� af de fw1l•••�••l•r1 •ø•
granaer op �tl havelodd•n øla� veje, •�ier, ven4epla4aer
indtil mldten,��rønne oulde: dog kun 1 m ud.

S ,�1• D�•e•n•a�!o�er oq eltal•���
1)

Bestlllings
formular

X

,

P&tale�etten tilkommor g•un4ej�rtorentngon o.r. Om•gnena
rr1�!4ahov•tø�•n1n9 og nall•�up kommune, hvor for sig el•
ler 1 forening.
Bn4v14ere ha� novedsta4•rldet pl�ale�ot for a! vidt antA• 4•kla�a�!Qften• § 2, pkt. 5 om enhve� en4:1nø at udlod•
nin9aplanen, 4•� tndebarer, at vejara&lør, •tlarealer, par•
ker1ngaare•l•� 09 t•L•r•a1eæ bebygge• elles ove�qAr til 4A•

Jensen & Kjeldskov A/S, København
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vendelse, eant for *4 vidt angår deklarationens § 4, pkt.
5 og 6.
2)

Overtradewideklerationens bestemmelser, og brinee forholdene ikke inden for en ~mere angivet friet i overenestemmele* med bestemmelserne, er den påtaleberettigede berettiget til uden yderligere varsel et lade 4* nødvendige arbejder udføre for det enkelte medlem, regning.

3)

Mindre betydende lempelser et bestemmelserne i nerverende
deklaration kan efter ansøgning fra grundejerforeningen meddele* at kommunalbestyrelsens ealfreatt karakteren ef det frit4dahaviromrAda t son deklarationen *øger at skehe ikke derved andres. Dispensationer, som kan meddeles at kommunens
bygningainapektoret, skal ved fremsende/e* hertil vare forsynet med grundejerforeningene godkendelsespåtegning.

1)

Derværende deklaration tinglyses servitutstiftende forud for
el pantegeld på ejendommene, metr.nr.ka, 5a, 6a, lk og /a
alle af sexzeetrep by,Hewsf4sdøster, sogn. Deklarationen må
ikke slettes af tingbogen uden armtykke fra Sellerup kommu- 41,

2)

nalbestyrelee.
Med hensyn til, de ejendommene påhvilende servitutter og byrder ef enhver art benvisers til ejendommene. blade i tingbogen-

3)

Stempling og tinglysning at ~ymtende deklaration betales
at Omegnene Pritidshaveforøning.

nerrentruP# den
Y0-2
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Stempel kr.

Bilag c

�5 0

Matr.nr.

'

_.

Akt: Skab

H

nr.

(Udfyldes af dommerkontoret)

5 :2... 0

(Ejerlejlighedsnr,)

Gade og husnr.

Anmelder:

Landinspektør

O. HØime Hansen .

Lille
Kongensgade 22, 2.
1074 København
K

EJENDOM:

28.MAJ 1985*01 5 3 0 7

EJER:

b
b
.c
Matr. nr. 1 , 2 og 2 Ågerup b y, Pederstrup
og matr. nr. 4 c Pederstrup by, Pederstrup.

Jordbrugsdirektoratet
Sankt Annæ Plads 19
1250 K
. bøenhavn
K.

D K
E
LARATION .
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
b

b

Underskrevne ejer af ejendommen matr. nr. l , 2
og matr. nr. 4 c Pederstrup

b y,

og 2

c

Ågerup. b y, Pederstrup

Pederstrup, pålægger herved disse følgende

servitutbestemmelser vedrørende

b enyttelse

og beb yggelse m.v ••

§ 1.

Område.
1.

b

b

Området udgør - som vist på vedlagte kortbilag 1 - matr. nr. 1 , 2
c
og 2 Ågerup b y og matr. nr. 4 c Pederstrup b y, Pederstrup.
, § 2.

Områdets anvendelse.
1.

Området forb eholdes til kolonihaver, som i et antal af 280 er udlagt
i området af
Kolonihaveforbundet for Danmark efter en af kommunalbe
styrelsen i Ballerup godkendt plan, og som er vist på kortbilag 2.

2.

De enkelte havelodder må ikke under nogen form anvendes til erhvervs
formål og ej heller gøres til genstand for selvstændig matrikulering,
medmindreJordbrugsdirektoratet som arealets ejer og Ballerup komrp.une
under iagttagelse af de bestemmelser, som Matrikeldirektoratet til
enhver tid måtte fastsætte, giver sit samtykke dertil.

2
Jb d.J. nr. 122 - 3 - 8Form, 167 G

Otto B, Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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3.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup har for sit vedkommende tiltrådt, at det
samlede areal anvendes til nævnte formålfrem:til 31. december 2015.

§ 3.
Veje og stier samt fællesarealer iøvrigt.

•

1.

Inden for det samlede område fastlægges veje og stier samt fællesarealer
som vist på kortbilag 2.

2.

Vejene skal friholdes for enhver parkering af motorkøretøjer, som henvises
til områdets parkeringspladser.
Al motorkørende færdsel på stierne er forbudt, medmindre ganske særlige
forhold gør sig gældende.

3.

Ethvert fællesareal skal ren- og vedligeholdes på en sådan måde, at ukrudtspredning ikke finder sted.
Det påhviler den oprettede kolonihaveforening - SOMMERBYEN FINVÆNGE - at
vedligeholde de udlagte veje og stier samt fællesarealer og disses beplantning på god og forsvarlig vis.

5.

Det påhviler endvidere foreningen at deltage i udgifterne til oprettelsen
af en særlig adgangsvej til haverne, såfremt kommunen skønner det påkrævet
at etablere en sådan i området mellem haverne og den syd for disse under
projektering værende Frederikssundsmotorvej.
Forpligtelsen bortfalder fra og med den 1. januar 2000, såfremt adgangsvejen
ikke forinden er kommet til udførelse eller andet måtte være bestemt.

•

§ 4.
Byggelinjer i området.
1.

Langs ejendommens ydergrænser skal enhver bebyggelse være placeret mindst
2,5 m. fra skellinje og 5 m., hvor det drejer sig om skellinje imod den
offentlige vej Agerupvej.

2.

Generelt gælder, at en bebyggelse inden for den enkelte havelod skal være
placeret mindst 2,5. fra haveloddens begrænsning.

3.

Fra bestemmelsen i stk. 2 kan foreningens bestyrelse dispensere, hvor forholdene gør det ønskeligt og påkrævet - dog kun imod, at byggelinjen på
nabolod forrykkes tilsvarende.
Foretages en sådan ændring af byggelinjen, skal denne fremgå af det materiale, foreningen ligger inde med, og som giver baggrund for den oversigtsplan, kommunen i overensstemmelse med § 9 stk. 2 skal have sig fremsendt.
Ingen ændringer i byggelinjerne må foretages, medmindre de parter, der berøres heraf, gennem underskrifts afgivelse erklærer sig indforstået dermed.

Form. 267 G
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§ 5.

• Haveloddernes benyttelse.
1.

2.
3.

4.

En i området udlagt havelod skal dyrkes og vedligeholdes som kolonihave.

Adgang til den enkelte havelod skal overalt ske fra de i området udlagte
veje.

Hegn mellem haverne etableres som levende hegn, hvis højde ikke må over
stige 1,75 m.
Hegn ud til veje og stier etableres som levende hegn i samme højde--:e1l1ef'.�
som stensætninger, hvor lavere beplantninger kan tages i anvendelse.

Havelåger, som opsættes, skal alene være oplukkelige ind mod havelodden.

Haveloddernes bebyggelse.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Form. 267 G

§ 6.

Med henblik på opførelse af bebyggelser m.m. på de enkelte havelodder er
haveloddernes brugere pligtige at overholde det til enhver tid gældende
bygningsreglements bestemnelser om kolonihavehuse.
Generelt gælder, at der på hver enkelt havelod kun må opføres et koloni
havehus med tilhørende udhuse inden for de i stk. 3 fastsatte rammer.

Det bebyggede area! må ikke overskride 12½% af haveloddens nettoareal el
ler maksimalt 50 m .
Til det bebyggede areal medregnes alle med tag forsynede konstruktioner herunder overdækkede terrasser og halvtage samt udhuse - men ikke !egehuse
til børn eller drivhuse, såfremt drivhusenes grundflade er på 10 m eller
derunder, og hvis højde ikke overstiger 2,4 m.
Bygningshøjden på et hus må dog ikke overstige 2 m., såfremt det placeres i
skellinje til nabolod nærmere end 2,5 m.

Ingen bygning må opføres med mere end 2,7 m. bygningshøjde, hvorved forstås
højden fra terræn til den. linje, hyor ydervægge og tagflåde:nmødes�'.{btrtt'Set .
fra gavltrekanter).
Bygningens højde fra terræn til tagrygning må ikke være over 4 m.
Det tilstræbes, at alle bygninger opføres parallelt med eller vinkel'ret
på haveloddens begrænsning.
·
Bebyggelsens ydervægge skal fortrinsvis opføres af træ, hvortil ved ud
skiftning kun må anvendes nye materialer.

Bebyggelsen skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre udfonnning og
fremtræden, at der i forbinqelse med den øvrige bebyggelse på stedet op
nås en god helhedsvirkning.

Otto B. Wroblcwski, Nytorv 19, 1450 København K
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§ 7.
Tekniske installationer m.v.
l.
2.

3.

4.
5.

Foreningens medlemmer og dermed brugere af de enkelte havelodder skal re
spektere og tåle fremføring af alle slags forsyningsledninger i området
uden erstatning for eventuelle skader.
Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnettet - herunder opsætning
af haner - skal foretages af en autoriseret mester efter forudgående god
kendelse af .haveforeningen.
Brønde må ikke forefindes.

Arealet er i Ballerup kommunes§ 21- spildevandsplan forudsat spildevands
kloakeret med bemærkning om, at kommunen, såfremt der kan opnås en generel
dispensation fra Miljøstyrelsen til nedsivningsanlæg i området - eventuelt
med tilladelse til at anvende kemiske tørklosetter eller elektriske toilet
ter uden vandforbrug - ikke vil modsætte sig en sådan ordning.
Indholdet fra tørklosetter skal nedgraves på egen havelod mindst 2,5 m. fra
skel og ikke dybere end 0,5 m.

Afløbsplaner for husinstallationer og ledninger på havelodderne skal frem
sendes til kommunens godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.
Afløbsarbejder i jord skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Haveforeningen er pligtig at benytte den af Ballerup kommune etablerede
renovationsordning, hvis omfang kan fastsættes nærmere efter aftale kommu
ne og forening imellem.
§ 8.

Bebyggelser m.m. på fællesarealer.
1.
2.

Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på de udlagte fæl
lesarealer opføres bebyggelser til fælles brug for foreningens medlemmer.
I tilknytning hertil skal, udlægges et passende antal parkeringspladser.
§ 9.

Byggesagsbehandling.
l.

2.

Form, 267 G

Før noget byggeri i området påbegyndes, skal der til foreningens behandling
af medlemmernes byggeandragender fremsendes tegninger visende de ting, der
skal til, for at foreningens bestyrelse i overensstemmelse med indholdet
af nærværende deklaration kan forvisse sig om, at bestemmelserne overholdes.
Fra foreningens side skal der til kommunalbestyrelsen i Ballerup snarest
muligt fremsendes en samlet oversigtsplan i mindst 1:.1000 med angivelse af
bebyggelsernes beliggenhed, det bebyggede areals størrelse i forhold til
havelod og bebyggelsens højde m.m.

Otto B. Wroblcwski, Nytorv 19, 1450 København K
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Hvert år pr. 1. april skal ,fremsendes supplerende oversigtsplan visende
det forløbne kalenderårs nybyggeri og ændringer i det bestående byggeri.
Over for kommunen er foreningens til enhver tid siddende formand ansvarlig
for, at dette finder sted, og kommunen skal holdes underrettet om, hvem
der til enhver tid beklæder denne post.
§ 10.

Diverse bestemmelser.
1.
2.

3.

4.
5.

Til sikring af rolige og ordnede forhold inden for området er foreningen
pligtig at udstede et ordensreglement, som ubetinget skal overholdes af
de i foreningen optagne medlemmer og dermed havelodsbrugere.
Brugerne skal være medlem af sommerbyen HØJVÆNGE, og foreningen skal være
tilsluttet Kolonihaveforbundet for Danmark, sålænge forening eller forbund
består.
Haveloddernes brugere skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådig
hed over en bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen.
Bebyggelserne i de enkelte haver må kun benyttes til beboelse (natophold}
i tidsrummet 1/4 - 30/9 og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieop
hold, weekends og lignende.
Bebyggelserne og haverne må ikke gøres til genstand for udlejning imod
vederlag.
Hvor bebyggelserne er opført på stolpesten, skal der mellem disse lukkes
med fliser eller glat eternit til sikringmooindtrængen af rotter.
Hvor udendørs antenner forekommer, skal disse anbringes på forsvarlig måde,
og således, at de ikke kommer til at beskadige bygningsdele m.m.
Maksimalhøjll:ie:: for sådanne antenner må ikke overstige 6 m. fra terræn.

6.

Hvor byggeriet omfatter indretning af ildsteder og skorstene, skal der før
ibrugtagen rekvireres en skorstensattest fra den stedlige skorstensfejer
mester, og de lovpligtige brandsyn skal gennemføres efter brandlovens§
33.

7.

Der må ikke etableres svømmebassiner af permanent karakter i haverne.
§ 11.

Lempelser fra deklarationens indhold.
1.

2.
Form. 267 G

Lempelser fra bestemmelserne i nærværende deklaration kan, hvor særlige
forhold gør sig gældende, indrømmes af kommunalbestyrelsen i Baller'up
efter andragende fra foreningens bestyrelse subs. Kolonihaveforbundet for
Danmark.
Inden en havelod med bebyggelse kan afstås til tredieperson ved salg, skal

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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be byggelsen være i overensstemmelse med indholdet af nærværende deklara
tion, medmindre lempelse er indrøtT111et af kommunalb estyrelsen efter bestem
sen i stk. 1.

§ 12.
Påtaleret m.m.
1.

Påtaleret ifølge nærværende deklaration til sikring af dens overholdelse
har kommunalb estyr�lsen i Ballerup samt Kolonihaveforbundet for Danmark.

2.

Væsentlige overtrædelser af deklarationsbestenmelserne giverr de påtale
b erettigede ret til at forlange den med et,medlem :- ont· b rugElr ·af en- havelod
indgåede aftale"ophævet efter de for en sådan ophævelse gældende b estem
melser.

Tinglysning.

§ 13.

1.

Denne deklaration, der tinglyses forud for al pantegæld på ejendonmene
matr.nr. 1cb,2b09 z c Agerup by samt
matr.nr. 4 Pederstrup by, Pederstrup
må ikke slettes af tingbogen uden samtykke fra de påtaleb erettigede.

2.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutt€r og byrder af enhver
art henvises til foliet i tingbogen.

3.

Stempling og tinglysning af deklarationen b etales af arealets ejer Jord
brugsdirektoratet.

SOM EJER:
Jordbrugsdirektoratet,
Sankt Annæ Plads 19,

11/ØZ,

Som påtaleb erettiget:
Kolonihaveforbundet for Danmark.
Frederikssundsvej 308 B.
2700 Brønshøj.

/31<"�

�ft,.vv

�� cv

,,_,,,.,,�.uf'"'- -vH "' /

ef,t�w-ad .

Ballerup kommune giver hermed som bygningsmyndighed sit samtykke til,
at nærværende overenskomst kan tinglyses, idet bemærkes, at tilvejebring
else af lokalplan i henhold til komrnuneplånlovens § 36 ikke er påkrævet.
Ballerup, i:len

orm. 267 G
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INDFØRT I DAGBOGEN
FOR BALLERUP RETSKREDS
DEN 2 8 MAJ 1985:
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500

Skab /-/

matr. nr. 1 b, 2 b og 2 c
Agerup by, Pederstrup, samt
matr. nr. 4 c Pederstrup by,
Pederstrup. anmelder:
Advokatfirmaet

KOFOD & WAHL-JØRGENSEN
Amaliegade 8

1256 København K
Tlf. 331412 00 � Giro 9 07 47 40

•

til deklaration, tinglyst den 28. maj 1985 på ejendommen matr. nr •
1 b, 2 b og 2 � Agerup"by, Pederstrup og matr. nr. 4 � Pederstrup
by, Pederstrup.
, ,

,

Underskrevne ejer af ejendommene matr. nr. 1 b, 2 b og 2 c Agerup by,
Agerup, samt matr. nr. 4 c Pederstrup by, Pederstrup - Staten v/Jordbrugsdirektoratet - pålægger herved i overensstemmelse med lejeren, Ko
lonihaveforbundet for Danmark, som genudlejer til havefor�ningen Som
merbyen "Højvænge", at følgende bestemmelser i den på det lej�de areal,
matr. nr. 1 b, 2 b og 2 c Agerup by, Agerup samt matr. nr. 4 c Peder
str�p by, Pederstrup på ejendommene den 28. maj 1985 tinglyste dekla
ration ændres således:
ad deklarationens § 4, stk. 2 indtages som nyt afsnit:
Drivhuse af glas .. med et samlet grundareal på un
der 10 m2 kan placeres op til skel, hvis bygnings�
højden ikke overstiger· 2· �.
ad deklarationens

§ 6, stk. 3 - udgår og erstattes som følger:
Det bebyggede grundareal til beboelse må ikke over
stige 50 m2.
Til det bebyggede beboelsesareal medregnes lukkede
overdækkede terrasser, udestuer, drivhusudestuer,
gæstehytter o.l.
Herudover må opføres overdækkede åbne terrasser,
t1agud_hæng .over 50 cm,. udhuse, legehuse, drivhuse
o •. 1. på ialt max. 30 m2 •
..
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Ved ejerskifte skal bygningerne lovliggøres efter
ovenstående regler, enten ved nedrivning eller ved
dispensation, jfr •. iøvrigt § 11, stk. 1.
d deklarationens

§ 7, stk. 3 udgår og erstattes som·følger:
Indtil området kloakeres gælder nedennævnte regel:
Kemiske tørklosetter eller elektriske toiletter
uden vandforbrug kan anvendes.

-

Indholdet af tørklosetter skal.nedgraves på egen
havelod mindst 2,5 m fra skel og ikke dybere end
0,5 m.
d deklarationens

§ 10, stk. 6 - udgår og erstattes som følger:
Ildsteder og"skorstene er omfattet af foreningens
byggesagsbe�an�ling, jfr� iøvrigt § 9, stk. 1, og

skal til enhver tid overholde
og be'
, gældende love
·
stemmelser.
vrige bestemmelser i den den 28. maj 1985 tinglyste deklaration for
liver uændrede.
IIøvrigt henvises til ejendommens blade i tingbogen, jfr. for så vidt
ngår byrder, servitutter og andre forpligtelser, idet ·nærværende seritut begæres tinglyst forud·for al pantegæld. ,
Tinglysningsafgift af nærværende allonge
·
· betales af lejeren,· ·haveforeningen Sommerbyen Højvænge. ·

•

Påtaleretten tilkommer, i lighed med den den 28. maj 1985 tinglyste
deklaration Ballerup Kommunalbestyrelse på vegne Ballerup Kommune og
Kolonihaveforbundet. for Danmark, uden hvis. samty�ke servitutten i sin
helhed ikke.kan aflyses.
Ballerup, den /'3-//-/'}ff

København, den

1�

Som ejer:
Statens Jordbrugsdirektorat

København, den

-7

Som genudlejer:
Sommerbyen Højvænge
v/dens bestyrelse:

/??v?JtP6v ✓.,?,/6,?e�e'.,v

fll)J&JJr

DEC. 1989

Som lejer:

K�:c or DanmarkKOLONIHAYEFORBUNDET FOR DANMARK
FREDERIKSSUNDSVEJ 304 A
2700 BRØNSHØJ
�
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Kommunalbestyrelsen i Ballerup godkender i henseende til lov om kommu
neplanlægning, § 36, .nærværende all9nge til deklaration tinglyst den .: 28. maj 1985, idet bemærkes, at.der ikke udløses nogen form .for lokal
planpligt.
Med henvisning til deklarationens§ 12 om påtaleret m.m. indtræder
kommunalbestyrelsen ligeledes som ·påtaleberettiget med henblik på
foreningens eventuelle overtrædelser af deklarationens og allongens
indhold.
Ballerup, den 16. oktober 1989.
Ballerup Kommunalbestyrelse
på vegne Ballerup Ko:mmune

�/�� ;J

/}v,

I

{)lblll,,�

/ Werne.r Bov·in

INDFØRT l DAGBOGEN
FOR EALl,ERUP RETSKREOt
DEN 22. ( Z. lt:J 'o'f
LYST
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Bilag d

Stempelafgift:
50 kr.
Tinglysningsafgift: 400 kr.

S!�aJ:

N

(

�ii.,

Ejendom:

Anmelder:

Matr.nr.e 4 k, 5 n, 5 z, 7 b,
12 a, .13 og 31, Pederstrup by,
Pederstrup
samt
matr. nr. 13 t Ballerup by,
Pederstrup

Foreningen "ANDELSHAVER
NE TJØRNEBJERG"
Tjørnebjergvej 2
2750 Ballerup
Ballerup Kommune

Rådhuset

2750 Ballerup

1 9. APR. 19 8 8 *O O 6 5 4 2 . '
D E K L A R A T I O N
Som ejer af ejendommene, matr. nr.e 4 k, 5 n, 5 z, 7 b, 12 a, 13
og 31, Pederstrup by, Pederstrup, samt matr. nr. 13 t, Ballerup
by, Pederstrup, pålægger foreningen, hvis navn er "ANDELSHAVERNE
TJØRNEBJERG", herved de nævnte ejendomme følgende deklaration
vedrørende ejendommenes benyttelse og bebyggelse m.v., således som
denne er tiltrådt af foreningens generalforsamling under den 30.
november 1986.
Der vedhæftes ekstraktudskrift i forbindelse med den afholdte ge
neralforsamling og den bemyndigelse, foreningens bestyrelse til
deltes med henblik på underskriftsforhold·etc.
§ 1.
Område.
1.

Området udgør - som vist på vedhæftede kortbilag 1 - matr.
nr.e 4 k, 5 n, 5 z, 7 b, 12 a, 13 og 31, Pederstrup by, Peder
strup, samt matr.-nr. 13 t,.Ballerup by, Pederstrup. Ejendom
mene skal have samme ejer�
§ 2.

Områdets anvendelse.
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1.

Området forbeholdes kolonihaver, som i et antal af 384 er ud
lagt i området af Kolonihaveforbundet for Danmark efter en af
kommunalbestyrelsen i'Ballerup kommune godkendt plan, der ved
hæftes som kortbilag 2.

2.

De udlagte havelodder må ikke under nogen form anvendes til
erhvervsformål og ej heller gøres til genstand for selvstændig
matrikulering, med mindre kommunalbestyrelsen giver sit sa�
tykke dertil.

3.

Kommunalbestyrelsen·har for·sit ve9kommende tiltrådt, at det
samlede areal anvendes til det beskrevne formål frem til den
31. december 2015. ·
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4. Brugsretten til de enkelte umatrikulerede havelodder kan kun
erhverves af de i foreningen optagne medlemmer.
Generelt gælder, at ingen vil kunne erhverve brugsret til mere
end een kolonihave i området.
§ 3.
Veje, stier og fællesarealer iøvrigt.
1.

Inden for det samlede område fastlægges veje og stier samt øvrige fællesarealer som vist på kortbilag 2.

2.

Vejene skal friholdes for enhver parkering af motorkøretøjer,
som henvises til områdets parkeringspladser.
Al motorkørende færdsel på stier er forbudt, med mindre særlil,
ge forhold gør sig gældende.

3.

Ethvert fællesareal skal ren- og vedligeholdes på en sådan måde, at ukrudtspredning ikke finder sted.

4.

Det påhviler foreningen at drage omsorg for en løbende god
vedligeholdelse af de udlagte veje og stier samt fællesarealer
og disses beplantninger på god og forsvarlig vis.
§ 4.,

Byggelinier i området..
1.

Langs den samlede ejendoms ydergrænse skal enhver bebyggelse
være placeret mindst 2,50 m fra skellinie - dog mindst 5,00 m,
hvor det drejer sig om skellinie mod den offentlige vej Agerupvej.

2.

Generelt gælder, at en bebyggelse inden for den enkelte havelod skal være placeret mindst 2,50 m fra haveloddens begrænsning.

•

3. Fra bestemmelsen i stk. 2 kan foreningens bestyrelse meddele
dispensation, når forholdene på stedet gør det ønskeligt
og/eller påkrævet - dog kun,på betingelse af, at byggelinien
på nabolod forrykkes tilsvarende.
Foretages en sådan ændring af byggelinie skal den fremgå af
det materiale, som foreningen ligger inde med, og som danner
baggrund for den oversigtsplan, der i henhold til deklarationens § 9, stk. 2, skal tilstilles Ballerup kommune.
Ingen ændringer i byggelinier må foretages, med mindre de parter, der berøres heraf, gennem underskrifts afgivelse erklærer
sig indforstået hermed.
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§ 5.

Haveloddernes benyttelse.
1.

De i området udlagte havelodder skal dyrkes og vedligeholdes
som kolonihaver.

2.

Adgang til de enkelte havelodder skal overalt i området ske
fra de anlagte veje.

3.

Hegn mellem haverne etableres som levende hegn, hvis hØjde ik
ke må overstige 1,80 m.
Hegn ud til veje og stier etableres som levende hegn, hvis
højde ikke må overstige 1,60 meter.

•.

stensætning med lav beplantning kan dog tages i anvendelse.
4.

Havelåger, som opsættes, skal alene være oplukkelige ind mod
havelodden.
§ 6.

Haveloddernes bebyggelse

e

1.

Med hensyn til opførelse af bebyggelser m.v. på de enkelte ha
velodder, er haveloddernes brugere pligtige til at overholde
det til enhver tid gældende bygningsreglements bestemmelser
for kolonihaver.

2.

På hver havelod må,kun opføres et enkelt sommerhus med tilhø
rende udhuse.

3.

Det bebyggede areal må ikke overstige 12 1/2% af haveloddens
nettoareal eller maksimalt 50 m2.
Til det bebyggede areal medregnes alle med tag forsynede kon
struktioner, herunder overdækkede terrasser, samt udhuse, men
ikke legehuse til børn, overdækkede carports med et t9gareal
på indtil 15 m2 samt drivhuse, såfremt drivhusenes grundflade
er på indtil 10 m2 og hvis højde ikke overstiger 2,40 meter.
Højden på udhuse, der er placeret nærmere end 2,50 meter fra
skellinier, må ikke overstige 2,00 meter.

4.

Ingen bygning må opføres med mere end 2,70 m's bygningshøjde,
hvorved forstås højden fra terræn til den linie, hvor ydervæg
ge og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).
Bygningers højde fra terræn til tagrygning må ikke overstige
4,00 m.
Det tilstræbes, at alle bygninger opføres parallelt med eller
vinkelret på haveloddens begrænsning.
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5.

Bebyggelsens ydervægge skal fortrinsvis opføres af træ, hvor
til der ved udskiftning kun må benyttes nye materialer.

6.

Bebyggelsen skal i. sine væsentlige træk have en sådan ydre ud
formning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige
bebyggelse i området opnås en god helhedsvirkning.
§ 7.

Tekniske installationer m.v.
1.

Foreningens medlemmer skal respektere og tåle fremføring af·
alle slags forsyningsledninger i området uden erstatning for
eventuelle skader.

2.

Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnettet - herun
der opsætning af haner - skal foretages af en autoriseret
mester efter forudgående godkendelse af foreningens bestyrel-
se.

3.

Brønde må ikke forefindes.

4.

Arealet er i Ballerup kommunes§ 21 spildevandsplan forudsat
spildevandskloakeret med bemærkning om, at kommunalbestyrel
sen, såfremt der kan opnås en generel dispensation fra Miljø
styrelsen til nedsivningsanlæg i området eventuelt med tilla
delse til at anvende kemiske tørklosetter eller elektriske
toiletter uden vandforbug, ikke vil modsætte sig en sådan ord
ning.
Indholdet fra tørklosetter skal nedgraves "på egen havelod
mindst 2,50 m fra haveloddens begrænsning og ikke dybere end
50 cm.

5.

Afløbsplaner for husinstallationer og ledninger på havelodder
ne skal fremsendes til godkendelse i Ballerup kommune inden
arbejdets påbegyndelse.
_,

6.

Foreningen og'dermed dens medlemmer er forpligtet til at be
nytte den af Ballerup kommune etablerede renovationsordning,
hvis omfang kan fastsættes efter nærmere aftale mellem kommu
nen og foreningens bestyrelse.

.a

§ 8.
Bebyggelse m.v. på fællesarealer.
1.

Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på de
udlagte fællesarealer og kun til fælles brug for foreningens
me�lemmer opføres bebyggelser til særlige formål.

2.

I tilknytning hertil skal udlægges et passende antal parke
ringspladser.
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§ 9.
Byggesagsbehandling.

,. .

.

1.

Før noget byggeri påbegyndes inden for de enkelte havelodder,
skal der til foreningens behandling af medlemmernes byggean
dragender fremsendes tegninger visende de ting, der skal til,
for at foreningens bestyrelse i overensstemmelse med indholdet
af nærværende deklaration kan forvisse sig om, at bestemmel
serne er overholdt.

2•

Fra foreningens side skal der til kommunalbestyrelsen i Balle
rup snarest muligt fremsendes en samlet oversigtsplan i mindst
1:1000 med angivelse af bebyggelsernes beliggenhed, det bebyg
gede areals størrelse i forhold til havelod og bebyggelsens
højde m.v.
Hvert år pr. 1. april fremsendes til kommunen en supplerende
oversigtsplan visende det forløbne kalenderårs nybyggeri og
ændringer i bestående byggeri.
Over for kommunalbestyrelsen er foreningens til enhver tid
siddende formand ansvarlig for indsendelse af supplerende o
versigtsplan m.m., hvorfor kommunen skal holdes underrettet
om, hvem der beklæder denne post.

•

r

·-

' ,..

§ 10.
Diverse bestemmelser.

-

1.

Til sikring af rolige og ordnede forhold i området er forenin
gen pligtig ·at lade udarbejde et ordensreglement, som ubetin- .
get skal overholdes af foreningens medlemmer.

·:>::..�, 2.

Foreningens medlemmer og dermed brugerne af de enkelte have
lodder skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed
over en bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen.

i

it

� r:

3.

Hvor ��.bebyggelse er opført på stolpesten, skal der mellem
disse :i,:ukkes med fliser eller glat eternit som sikring mod
indtrængen af rotter.

4.

Bebyggelserne, som opføres på de enkelte havelodder, må kun
benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 30.
september.

1

Uden for dette tidsrum må bebyggelserne kun anvendes til nat
ophold under kortvarige ferier, week-end's og lignende.

; i.

Bebyggelserne og havelod iøvrigt må ikke gøres til genstand
for udlejning mod vederlag.
5.
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Hvor udendørs antenner forekommer, skal disse anbringes på
forsvarlig måde, og på en sådan måde, at de ikke·beskadiger.
bygningsdele m.m.
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Den maksimale højde fo� udendørs antenner må ikke overstige
6,00 m regnet fra terræn.
6.

Hvor byggeriet omfatter indretning af ildsteder og skorstene,
skal der, før sådanne indstallationer tages i brug, foreligge
skorstensattest fra den stedlige skorstensfejermester.
Lovpligtige brandsyn skal gennemføres i overensstemmelse med
brandlovens§ 33.

7.

Der må ikke etableres svømmebassiner af permanent karakter i
haverne.
§ 11.

Lempelser fra deklarationens indhold.
-,<

'

1.

Lempelser fra bestemmelserne i nærværende deklaration Kan,
hvor særlige forhold gør sig gældende, indrømmes af kommunal
bestyrelsen i Ballerup, dog kun efter forudgående ansøgning
fra foreningens bestyrelse.

2.

Inden en havelod med bebyggelse kan afstås til tredieperson
ved salg, skal bebyggelsen være i overensstemmelse med indhol
det af nærværende deklaration, med mindre lempelse er indrøm
met af kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1.

•

":'

>'\

§ 12.
Påtaleret.
1.

Påtaleret til sikring af nærværende deklarations overholdelse
tilkommer kommunalbestyrelsen i Ballerup og desforuden Koloni
haveforbundet for Danmark, uden hvis samtykke deklarationen
ikke kan aflyses i tingbogen.

2. <Væsentlige overtrædelser af deklarationens bestemmelse� givere
de påtaleberettigede ret til at forlange, at foreningen brin
ger overtræderens medlemsskab af foreningen til ophør efter de
bestemmelser, som herom måtte være gældende i foreningsvedtæg
ten.
§ 13.
Tinglysning.
1.

Denne deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende på
foreningens ejendomme, matr. nr.e 4 k, 5 n, 5 z, 7 b, 12 a, 13
og 31, Pederstrup by, Pederstrup, samt matr. nr. 13-t, Balle
rup by, Pederstrup.

2.

Deklarationen, der tinglyses forud for al pantegæld, respekte
rer alle på ejendommen tidligere tinglyste servitutter og �n
dre byrder.
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Stempling og tinglysning af nærværende deklaration betales af
foreningen i det hele.

Ballerup, dens. oktober

Carlo Johansen

Gerhard Larsen

G. Brundholm

Fritz Pettersson

.S.I"

på foreningens vegne

Ole Lind

Kate Nielsen

1986

Med henvisning til deklarationens§ 12 om påtaleret m.m. indtræder
t ··for Danmark hermed som påtaleberettiget •
~Kalcmihaveiforounde'
•.
U· "
"''- ·:.:

. ..

f

". l

København, den 9., november

..

:

•
:

1987

.. _... � �; 1

:K�,;i_;�pi:h9-veforbundet for Danmark

1

Ivan Larsen

- ;__ o.:

Kommunalbestyrelsen i Ballerup godkender herved i henseende til
Lov om kommunaplanlægning, § 36, nærværende deklaration, idet be
mærkes,. at der ikke udløses nogen form· for lokalplanpligt.

ns�Med henvisning til deklarationens§ 12 om påtaleret m.m. indtræder
kommunalbestyrelsen ligeledes som påtaleberettiget med henblik på
ndhold.
ne
:v�_z:it1:1_�11_e_ overtrædelser af deklaratio �-� �
- :1.s:v.:: foreningens
.
:
..
..

. 21:·

r

:

;t�- ;:� .;��
.: - "
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Ballerup kommunalbestyrelse
på vegne Ballerup kommune
•,.

Ove E. Dalsgaard

f 8 APR: 1988.

/Werner Bovin

t
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Akt: Skab
N

nr.

{udfyldel af d0n1mtfkomom)

Andelshaverne ••(iørnebjerg.•
Matrnr 4�5�5 2,7 ,12 °,13 og 31
Pederstrup b,1i Pederstrup og
matr.nr. 13t Ballerup by� Pederstrup
Udfærdig�t efter en kopi af matrikelkortet i
målforholdet 1:4000 i maj 1983

Landinspektør j.nr: 58-99
'Btt1ilhr9�
fo�1tn,tlar

·v -1fløj
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R e f e r a t
Ekstraordinær generalforsamling

på "Tapeten" søndag den Il.november 1984 klokken 10.00

Formanden, Wilhelm Weber, bød velkommen og takkede for det store
fremmøde. Han gik derefter over til første punkt på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ingemann Larsen, Irisvænget
27, valgt. Han valgtes ensstemmigt uden modkandid�t.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens
lovlige indvarsling. Han oplyste, at der var udleveret stemmesedler
til 227 stemmeberettigede åndelstagere.
Dagsordenen, der indeholdt følgende yderligere punkter
2. Forelægg�ls� af bestyrelsens forslag til en
deklaration til godkendelse (forslaget ud�
sendt som bilag til indkaldelsen)

3. Forelæggelse af det af Carl Christensen på
en kreds af andelshaveres vegne indsendte
udkast til en deklaration til godkendelse

4. Forelæggelse af tekstudkast til andelsbevis
til godkendelse (forslaget. udsendt som
bilag til indkaldelsen)

5. Forelæggelse af
a) forslag om afholdelse af festlighed i anled
ning af foreningens 35-årsdag til godken
delse
b) forslag om ændring af budget for året 1984

6. Eventuelt,
blev oplæst. Der fremsattes ikke indsigelser mod dagsordenen fra
forsamlingen, hvorfor den blev godkendt.
Som referent godkendtes sekretæren, Frits Petterson, Gyvelvænget 7,
og på forslag af bestyrelse og forsamling nedsattes et stemmeudvalg,
bestående af
Henning Zeuthen, Sydvænget 29
Alfred Sørensen, Gyvelvænget 41
Tommy Nielsen, Anemonevænget 3
Gerhardt Larsen, Anemonevænget 22
Henning Rasmussen, Rosenvænget 6
Arne Nielsen, Irisvænget 43

By'"'nJ·
: · n 0 "1
·
Ballerup k
J.n�

Forinden dirigenten gik over til næste punkt på dagsordenen ønskede ·
f (JI:
E.Lired
Sørensen, Gyvelvænget 41, oplyst, om der var uvedkommende til
stede ved generalforsamlingen. Spørgsmålet affødte ingen reaktion fra
forsamlingen.
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2. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til en
deklaration til godkendelse
Dirigenten gav ordet til formanden, der gav en meget detaileret rede
gørelse for deklarationsforslagets tilblivelse og indhold og de van
skeligheder, der havde været, dels i relation til Ballerup Kommune
og dels foranlediget af Carr Christensen.

Formanden redegjorde for de forskelligheder, ·der er mellem det for
slag, der af den tidligere bestyrelse var fremlagt på den ordinære
generalforsamling tidligere på året, det forslag, som den nuværende
bestyrelse forelægger på denne generalforsamling, og endelig det
udkast til et forslag,. som Car:rn�hristensen J)'å::· en :kredIDaf andelsha
veres vegne har fremsat �:1 Forsk�H.11.ghei.iernei 1?"al" �!i.!l.1-ett i en over
sigt, der var uoleveret ved fndgaUg.�ru·�ie�e�_lSt�:&��rf!l.��rsamlingen
deltagere kunne følge redegørelsen.
"'l ,.. .. , 1,,... r ''t41r,- -"\-�t
Formanden oplyste, at det hayde V�f�t ,§11 u,pyre•'bi.m9_rn.R,i>gave at få
deklarationsudkastet. ,f9f,!iandjlet me�� �all�rUP. {Comm��e,1• icfet1_ tdet har
vist sig, at Ballerup, Kommune og Kolciniqavefo:r:bundet, al\erede i efter
året 1983 havde færdigf,orha�d��t �� ,?e�li:q::�;:ipp �år1 "R��?�jgård0 og
at denne deklaration skulle danne mønster'for deklarationer for de
andre koloniHaveområder 1· kommunen., • , } . •:• i ·1 !'\
1
...
nt: r J "'1
Han oplyste, at bestyrelsen og koll!111unen - pa et �p�e�t punkt nær var enige_om deklarationens "tekniske indhold" og at en godkendelse
af det foreliggende forslag på denne generalforsamling derfor måtte
inde?olde en bemyndigelse til bestyrelsen til at videreforhandle
den·endnu ikke godkendte udformning•af
forslagets§ r2, stkr. 2.
:
,

•

"'

"

J oS:,

I den seneste fase af forhandlingerne med kommunen har man fra kommunens side (bygnings- og planlægningsudvalget) stillet k�a� om. at
vort navn, Andelshaverne "Tjørnebjerg", i deklarationen ændres til
"EjerfæJ,.lesskab:et kaldet.Andelshaverne "Tjørnebjerg", at vor lovligt
i1lenhold til vore vedtægter valgte bestyrelse ændres til "ledelse"
og at vbr formand, der ligeledesr.er lovligt valgt i overensstemmelse
med vore vedtægter, helt forsvinder.

Overfor disse ændringer har bestyrelsen protesteret og protesten har
været behandlet på et møde i bygnings- og planlægningsudvalget. Be
styrelsen er telefonisk underrettet om, at kravene - trods protesten
- opretholdes. Når kommunens skriftlige meddelelse herom foreligger
vil bestyrelsen afkræve kommunen en skriftlig mot�vering for det ind
tagne standpunkt og derefter tage stilling til hvad der videre skal
foretages i sagen, idet det er bestyrelsens opfattelse,' �t man ikke
fra politisk side har hjemmel til at gribe .ind',i :vor.e;'--interne forhold
når de iøvrigt ikke strider mod nogen gældende lovgivning. Formanden
oplyste, at sagens videre behandling kan indebære, at foreningen må
JJ q.� tr:2:!] :.
engagere juridisk assistance.

•

Formanden henvendte sig direkte til Ca�l Cb�i�t�nsea �e?, forskellige
1 frell!s7ndelse af
kommentarer til den af ham anvendte. fr��gang�{Yå��•-��e1·
u
kravet om afholdelse af denne ekstraordinæteigeqe�§lforsamling og de
�eqstille?e
betingelser, ·han havde fremsat i denne forbip4�;,e1
til Carl Christensen, at han - under generalforsamlingens behandling
af bestyrelsens deklarationsforslag - ftemsatt�'�rtdr1ngsiorslag på
de meget få punkter, hvor der var uenigned mellem besty�elsens for
slag og det af ham fremsatte fo�slag, �� 1 se9ere frafaldt behandlingen
af hans forslag under dag�or�enens punkt 3�.

;yijy

Med nogle afsluttende bemærkninger overlod formanden herefter torslag t
til generalforsamlingens videre behandling.
Fru Kauffmann, Anemonevænget 20, foreslog,.,at hækhøjde mod veje(§ 5,
stk. 3},amdres fra 1,60 meter til 1,80 meter på grund af støj fra
parkeringspladsen.
>'
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Tekstudkastet til andelsbevis med tilhørende' ændringsforslag og
med følgende rettelser
afsnit 5: Ordene "på vilkår, der er godkendt af bestyrelsen"
udgår, og
afsnit 6: 2'pUnktum (mortifikationsbestemmelsen) udgår,
sattes under afstemning ved håndsoprækning. 4 stemte imod.
Forslaget vedtaget med nævnte ændringer.
5.1E~læggelseiaf a) forsi: g!
af
i. festlighed lbanledning > a“oreningens 35-årsdag og
- .I .IY)IforS1134z:oni . mndring-az-hudget foråret 1984

4

Næstformand91, Johan Jensen, Gyvelvænget 8, forelagde for AktiviiåVaiget' Filåner
agoldelse af et arrangement i anledning af
• .5-arsdagen. Der p å
s tænke
en aftenfest i "Tapeten" den
Ejuni 1985
med
spisning
og
underholdning,
samt et arrangement for
,,T.J13.. bi e,ls
den
'9'
juni
1985.
.
pr
børli.1
!_thl
rui
91 [h g!
-•
'
*4- 1 På basis af et overslag over omkostningerne - der forudsatte deltagelse af Ça. 300.personer 'og en billetpris på kr. 50,00 - måtte
.der for'V'efies et underskud på ca.• kr. 15.000,Efter en kort debat, hvor nogle gav udtryk for at et sådant arrangement•burde "hvile i sig selv" og andre gav udtryk for det rigtige
.hat hdlde billetprisen på et niveau, hvor,alle har mulighed for at
tetsi
, o'

.11^

It

h

deltage, sattes forslaget under afstemning ved håndsoprækning.
I

1

^

1
•

x

&4=stemte imod. Forslaget vedtaget.
-(1),
Som følge af vedtagelsen af forslaget om afholdelse af festligheden
fremsatte kassereren forslag om-en ændring af budget for indeværende
år, således at der i 1984 afsættes ' et beløb på kr. 10.000 til imødegåelse af det budgetterede underskud.
Kassereren motiverede forslaget med, at det allerede i den nærmeste
fremtid vil være påkrævet at indgå aftaler med økonomisk konsekvens
og at man ikke kan vente til budgetbehandlingen på den ordinære generalforsamling l i maj 1985 med at få bevilget den økonomiske baggrund.
Efter indlæg fra flere deltagere sattes forslaget under afstemning
. ved håndsoprækning.
23 stemte:imod. Forslaget vedtaget.

"

'

(I

,t •

. ` r-

6. Eventuelt

P

Jc;hli';Edk'Atd'eråen, Lupinvænget 44, gav udtryk for modstand mod, at
der_anvende .tiefige-til præmiering af haver og efterfølgende fest,
itrftaÅWWWKi'eas II, og mente, at disse penge kunne anvendes bedre
til Sedrol-iiin. Stort bifald.
tj-,
f -FredehGettseni-;Irisvænget 6, bad bestyrelsen om bedre information om
ftisste7,og sidste dato for afhentning af storskrald.
n-,
Kate Nielsen,'L4inVænget 8, var klar over, at det var sent at fremsætte forslag, men gjorde opmærksom på, at det var meget bekosteligt,
hver gang der skulle afholdes generalforsamling. Da man ikke kunne
føle sig sikker på "hvornår Carl Christensen igen fik nykker og ville
foranledige indkaldelse af endnu en generalforsamling" henstillede
hun til bestyrelsen, at man ved udarbejdelsen af de nye love•og vedtægter ændrede reglerne så det ikke var 10%, me&=2/3""tif andelstagerne,_
der skal underskrive en begæring om afholdelse af ekstraordinære-----—,---3r,

'I

-•

.
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Per Larsen, Anemonevænget 7, forespurgte, om det kunne gøres iov
ligt at anvende mangehullede metalplader mellem sokkelsten i stedet
for eternitplader (ad.§ 10,stk. 3).

I
:I,

Carl Christensen ,.Gyvelvænget 43, oplyste, at det ifølge Miljølov
givningen ikke er tilladt at anvende jernplader til dette formål,
hvortil Per Larsen replicerede, at han havde talt om metalplader.

Da i kke flere ønskede ordet meddelte formanden at de to forslag vil
indgå i den fortsatte behandling af deklarationen, dog med det forbe
hold at ændring af hækhøjden forudsatte vedtagelse af deklarations
udkastet med mindst 65% af de afgivne stemmer, idet det vil være
e n ændring af vor nugældende vedtægters§ 23.

i

irj:gent,en�satte,,.\1�re!,tei:�;kl�rc�'f�rs�d���t�t�µji�1r])ifstE;�j.1}g; i�E:t
aJ¼...,U�ds;i;;st.!"ege�,..1:,,..,..a�.�_,J:rJ\t:age:J..Ae • af;for..�lagey
" nd����t.. �n .,bemyn:-, •',
ige��; t�l b;styr��s�n:;i; at.f�Fdig(�Fh�ndle �eklarationsudkastets, it
ndnu abentstaende punkter,med kommunen\;�,
Generalforsamlingen suspenderedes under stemmeafgivning og -optælling.

es
i
'å!�t��
;;?.i�r
�;t �t =i-?-2.2:�iE�Æ.F.�,.�J>t:f.ls��i.Jfm�o..t�;..f
n··":::.1
1""1?'- ·��w�·�-....,..,.,�d
i'..1-�"""'�
.
endt.,,
:i:?r, go,dl\.=�·
\,,Herefter. erklære�
e � i---�>li
rigenteriwd'1,l\,
aratiorsuq��ste

r

1

,EDo

3. Forelæggelse af det af Carl Christensen på en kreds
af andelsgaveres vegne indsendte udkast til deklaration
Dirigenten forespurgte Carl Christensen om han ønskede at forelægge
sit forslag •.
Carl Christensen meddelte at han frafaldt.
Herefter konstaterede dirigenten, at punktet udgår.
4. Forelæggelse af tekstudkast til andelsbevis
Kassereren, Ole Leo Lind, Lupinvænget 30, forelagde det udarbejdede
udkast til et andelsbevis, hvortil der var udarbejdet et æ ndrings
forslag, der var udleveret til generalforsamlingsdeltagerne ved ind
gangen.

Kassereren oplyste, at de 162916 m2, der hidtil har været anvendt som
fordelingstal ikke passer med en optælling af de enkelte havelodders
størrelse. Han forbeholdt bestyrelsen ret til at ændre dette tal ef
ter nærmere undersøgelse af baggrunden for differencen (ca. 110 m2).

Frede Gertsen, Irisvænget 6, forespugte om en ændring af udkastets
vilkår "Andelen kan ikke belånes" således at belåning var mulig.

Iæssereren s,arede hertil,at man ikke - på grund af de konsekvenser,
der kan opstå for andelshavernes øvrige andelstagere i en tvangs
fuldbyrdigelsessituation � bør acceptere en sådan ændring, men at
ale ne besiddelsen af et andelsbevis vil give større kreditværdighed
i en lånesituation.

Steen Clause n, Åvænget 15, henviste ti l udkastets afsnit 5 og gav
udtryk for, at ordene "på-vilkår, der er godkendt af bestyrelsen"
kunne misfortolkes og give bestyrelsen for store og utilsigtede beføjelser i en overdragelsessituation.
Efter nogen· ordveksling foreslog kassereren at de ovenfor nævnte
ord udgik af forslaget.
Carl Christensen, Gyvelvænget 43, var imod udkastets bestemmelse om
mortifikation af bortkomne andelsbeviser.
Poul Madsen, Primulavænget, foreslog at mortifikationsbestemmelsen
udgik af forslaget.
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generalforsamlinger.
Da ikke flere ønskede ordet hævede dirigent
en generalforsamlingen
klokken 12,20.
Formanden takkede dirigenten for hans lede
og forsamlingen for en god og saglig deba lse af generalforsamlingen
t. Mødet afsluttet med ud
bringelse af et "Leve for A/H 11Tjørnebjerg"
.
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:Bkift ·aordinær Generalforsamling T.iørneb.iertt den '30 november 1986.
I o.
Aflfo dt På Taoeten •
"
.J
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-�, ,gsorden:
Valg af dirigent.
2 Godkendelse af deklaration.

!1

Ae • 1.

Hans Pedersen blev ensstemmigt valgt til dirigent.
Referant: Kate Nielsen
Nedsættelse af stemmeudvalg
5 medlemmer:

e

Kund Dalgård, J�hn Hauf'mann, Grethe Ibsen, Leif Westgren, Fritz Petterson.
Herefter konstaterede dirigenten at der var udleveret 161 stemmesedler.

Ae., 2.

Forillc'..nden redegjorde kort for de møder bestyrelsen har haft med Korrmunen, inden
deklarationen. _D'eklarationen er udsendt til samtlige medlemmer af f_oreningen,
sammen rr.ed indkaldelsen til genera..!.:forsamlingen. Han fremhævede�'ændringerne på

den nuværende deklaration sammenlignet med deklarationsudkastet som med overvæl
dende majoritet.ble� godkendt den 11 november 19a4. Han oplyste iøif:t'igt ai hvor vi
tidligere har talt om andelshaverne Tj�rnebjerg eller andelshaver i andelshaverne
Tjørnebjerg benævnes vi nu foreningen andelshaverne Tjørnebjerg og forenfugens
medlemmer.

Det er en kendsgerning at da generalforsamlingen i 1955 ændrede have - og bygge
selskabet til andelshaverne Tjørnebjerg, fandt der ikke en reel juridisk overgang
til andelsselskab sted. Formanden anbefalede
. ged.kende
. generalforsamlingen at
deklarationen, og give bestyrelsen fuldmagt til at underskrive for foreningen
andelshaverne Tjørnebjerg, herefter overlod formanden deklarationen til general
forsamlingens behondling.

Carl Christensen spurgte formanden om 10 års lejekontrakten ikke gælder i

Tjø;tnebjerg, til ��tte svarede formanden at efter hans formodning skal vi ikke
have lejekontrakter i Tjørnebjerg.
Børge .Andreasen anbefalede generalforsamlingen at vedtage deklarationen ensstem
migt, han oplyste iøvrigt at udstykningsloven i øjeblikket er under revision og at
lejekontrakten muligvis forlænges fra en 10 åxs periode til en 30 års periode.

;�rmrngsfn8p-::fttor,1/til
lor
-dlerup kommun
e.J. nr•
By'"',. nin g!'3rns
· pekto

·.;:odl.d.
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Børge Thomasen stillede spørgsmål til paragraf 2 og paragraf 12.
nørge Andreasen svarede; da området i 1950 blev udlogt til haver garanterede
Kolonihaveforbtmdet for at det kun måtte benyttes til kolonihaver derfor har oloni
haveforbundet påtaleret. Lejekontrakten kan sikre medlennneme de bedst mulige låne
fcrh6ld evt. til forbedring af husene.
Herefter blev deklE;rationen so.t under skriftlig a:fstemning.
M de 161 udleverede stemmesedler var der 160 ja stemmer og 1 blank stemme.
Deklarationen blev vedtaget.

Formand.

ffe1-<

?;; ,c'? �.,.-z.

Referant
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Skab N nr. 446

Matr. nr. 4k, Sn, Sz, 7b, 12a,
13 og 31, Pederstrup by, Pederstrup,
samt
matr. nr. 13t, Ballerup by,
Pederstrup

Anmelder: Ballerup Kommune
Rådhuset
2750 Ballerup

ALLONGE

til deklaration, tinglyst den 19'april 1988 på ejendommene matr. nr. 4k,
Sn, Sz, 7b, 12a, 13 og 31, Pederstrup by, Pederstrup, samt matr. nr. 13t,
Ballerup by, Pederstrup.

Underskrevne ejer af ejendommene matr. 4k, Sn, Sz, 7b, 12a, 13 og 31,
Pederstrup by, Pederstrup, samt matr. nr.·13t, Ballerup by, Pederstrup,
tiltræder herved - efter godkendelse på foreningens generalforsamling
den 26'maj 1991 - at der i bestemmelserne i den på ejendommene den 19'
april 1988 tinglyste deklaration foretages følgende ændringer:
ad deklarationens§ 4, stk. 2
Som nyt afsnit indtages:

Drivhuse af glas med et samlet grundareal på under 10 m2 kan
placeres op til skel, hvis bygningshøjden ikke overstiger 2 meter.

ad deklarationens§ 6, stk. 3

Stykket udgår og erstattes af:
D�t bebyggede grundareal til beboelse må ikke overstige 50 m2.

· Til det bebyggede beboelsesareal medregnes lukkede, overdækkede
terasser, udestuer, drivhusudestuer, gæstehytter o.lign.-

Herudover må opføres overdækkede, åbne terasser, tagudhæng over
50 cm, udhuse, legehuse, drivhuse o.lign. på ialt max. 30 m2.

Højden på udhuse, der er placeret nærmere end 2,50 meter fra
skellinier, må ikke overstige 2,00 meter.
ad deklarationens§ 10, stk. 2

Stykket udgår og erstattes af:

Foreningens medlemmer og dermed brugere af de enkelte havelodder
-skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed over en
bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen og at være
tilmeldt folkeregistret på helårsboligens adresse.
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ad deklarationens§ 10, stk. 6

Stykket udgår og erstattes af:

Indretning af ildsteder og skorstene er omfattet af foreningens
byggesagsbehandling, jvf. iøvrigt § 9, stk. 1, og skal til enhver
tid være udført i overensstemmelse med gældende love og bestem
melser.
Lovpligtige brandsyn skal gennemføres· i overen�stemmelse med
gældende regler.

Øvrige bestemmelser i den den 19'april 1988 tinglyste deklaration forbliver
uændrede.
Iøvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen for så vidt angår byrder,

servitutter og andre forpligtelser, idet nærværende begæres tinglyst forud
for al pantegæld.

Tinglysningsafgift for nærværende allonge betales af ejerne, Andelshaverne
"Tjørnebjerg".

Påtaleretten tilkommer, i lighed med den den 19'april 1988 tinglyste dekla

ration, Ballerup Kommunalbestyrelse på vegne af Ballerup Kommune og Koloni

haveforbundet for Danmark, uden hvis samtykke deklarationen ikke kan aflyses.
Ballerup, den 19'september 1991
ANDELSHAVERNE "TJØRNEBJERG"

I best$�.�---

,).(). tlf.(, w

WILHELM WEBER
Formand

�

Kasserer

GABRIEL BRUDHOLM
.../Næstformand

.,

ELLC:-, d.. ;,uYYUY;\<
ELLIS A. HEMMJE
Sekretær

KURT' RAVN
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TOVE LARSEN
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SVEND ��ERG JENSEN
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Ovenstående allonge godkendes herved i henseende til lov nr. 388 om
planlægn�ng ,af 6 •.juni 199;t., § 42, idet oemærkes,. at filvejebringelse
af lokalplan ikke er påkrævet.
.

• I ,l

'lwt'

:Ballerup, den 0 lJ
:Ballerup Kommunalbestyrel e
� �

C •·

På vegne :Bal�erup Kommune

Ove E. Dalsgaard

F Hjorten erg
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INDFØRT I DAGBOGEN

FOR BALLERUP RETSKREDS

�

- 3 APR. 1992

Noteret i dagbogen
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r-;>cr--- � ����x
��

..

Foranstående tiltrædes som påtaleberettigede:
Ballerup Kommunalbestyrel se
ark
Danm
for
det
rbun
vefo
niha
Kolo
på vegne Ballerup Kommune
3 JUNl-1992
København, . den
Bail·erup, den J.9 -- f->
1992

\
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50,00 kr. V
Stempelafgift:
Tinglysningsafgift: 500,00 kr.
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·§ Ejendom:
:i
Matr. nr.e 6 e og 15 e,
Skovlunde by�-Skovlunde

!

Anmelder:
Ballerup Kommune
Rådhuset
2750 Ballerup

DEKLARATION
Som ejer af ejendommene, matr. nr.e 6 e og 15 e, Skovlunde by,
Skovlunde, pålægger foreningen, hvis navn er "Andelshaverne Kilde
gaarden", herved de nævnte ejendomme følgende deklaration vedrø
rende ejendommenes benyttelse og bebyggelse m.v., således som den
ne er tiltrådt af foreningens generalforsamling den 28. september
1989.
Der vedhæftes ekstraktudskrift i forbindelse med den afholdte ge
neralforsamling og den bemyndigelse, foreningens bestyrelse til
deltes med henblik på underskriftsforhold etc.
§ 1.
Område
1.

Området udgør - som vist på vedhæftede kortbilag 1 - matr.
nr.e 6 e og 15 e, Skovlunde by, Skovlunde. Ejendommene skal
have samme ejer�
§ 2.

Områdets anvendelse
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1.

Området forbeholdes kolonihaver, som i et antal af 504 er ud
lagt i området af Kolonihaveforbundet for Danmark efter en af
kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune godkendt plan, der ved
hæftes som kortbilag 2.

2.

De udlagte havelodder må ikke under nogen form anvendes til
erhvervsformål og ej heller gøres til genstand for selvstændig
matrikulering, med mindre kommunalbestyrelsen giver sit sam
tykke dertil.

3.

Kommunalbestyrelsen har for sit vedkommende tiltrådt, at det
samlede areal anvendes til det beskrevne formål frem til den
31. december 2015.
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4.

Brugsretten til de enkelte umatrikulerede havelodder kan kurr
erhverves af de i foreningen optagne medlemmer og på en sådan
måde, at den til enhver tid gældende udstykningslovs bestemmelser ikke derved tilsidesættes.
Generelt gælder, at ingen vil kunne erhverve brugsret til mere
end een kolonihave i haveområdet.
§ 3.

Veje, stier og fællesarealer i øvrigt
1.

Inden for det samlede område fastlægges veje og stier samt
øvrige fællesarealer som vist på kortbilag 2.

2.

Vejene skal friholdes for enhver parkering af motorkøretøjer,
som henvises til områdets parkeringspladser.
Al Motorkørende færdsel på stier er forbudt, med mindre særli
ge forhold gør sig gældende.

3.

Ethvert fællesareal skal ren- og vedligeholdes på en sådan må
de, at ukrudtspredning ikke finder sted.

4.

Det påhvilker foreningen at drage omsorg for en løbende god
vedligeholdelse af de udlagte veje og stier samt fællesarealer
og disses beplantninger på god og forsvarlig vis.
§ 4.

Byggelinier i området
1.

Langs den samlede ejendoms ydergrænse skal enhver bebyggelse
være placeret mindst 2,50 m fra skellinie - dog mindst 5,00 m,
hvor det drejer sig om skellinie mod den offentlige vej Harre
strupvej.

2.

Generelt gælder, at en bebyggelse inden for den enkelte have
lod skal være placeret mindst 2,50 m fra haveloddens begræns
ning.

3.

Fra bestemmelsen i stk. 2 kan foreningens bestyrelse meddele
dispensation, når forholdene på stedet gør det ønskeligt
og/eller påkrævet - dog kun på betingelse af, at byggelinien
på nabolod forrykkes tilsvarende.

,e

Foretages en sådan ændring af byggelinie skal den fremgå af
det materiale, som foreningen ligger inde med, og som danner
baggrund for den oversigtsplan, der i henhold.til deklaratio
nens§ 9, stk. 2, skal tilstilles Ballerup kommune.
Ingen ændringer i byggelinier må foretages, med mindre de par
ter, der berøres heraf, gennem underskrifts afgivelse erklærer
sig indforstået hermed.
§ 5.
Haveloddernes benyttelse
1.

De i området udlagte havelodder skal dyrkes og vedligeholdes
som kolonihaver.
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2.

Der må ikke være udgang til den offentlige vej Harrestrupvej
fra de til denne grænsende haver .

- ll
"l

.j

Adgang til de enkelte havelodder skal overalt i området ske
fra de anlagte veje.

3.

Hegn mellem haverne etableres som levende hegn eller træhegn
·hvis hØjde ikke må overstige 1,75 m.
Hegn ud til· veje og stier etableres som levende hegn, hvis
højde ikke m� overstige 1,75 m og ikke over 60 cm i bredden.
stensætning eller træhegn med lav beplantning kan dog tages i
anvendelse.
stensætning må ikke være over 50 cm hØj og træhegn ikke over
100 cm højt. Levende hegn, stensætning og træhegn skal etable
res 30 cm inde på medlemmets grund.

4.

Havelåger, som opsættes, skal alene være oplukkelige-ind mod
havelodden.
§ 6.

Haveloddernes bebyggelse
1.

Med hensyn til opførelse af bebyggelser m.v. på de enkelte ha
velodder, er haveloddernes brugere pligtige til at overholde
det til enhver tid gældende bygningsreglements bestemmelser
for kolonihaver.

2.

På hver havelod må kun opføres et enkelt kolonihavehus med
tilhørende udhuse m.m.

3.

Det bebyggede grundareal til beboelse må ikke overstige 50 m2.
Til det bebyggede beboelsesareal medregnes lukkede overdækkede
terrasser, gæ�tehytter, udestuer, drivhusudestuer o.l.
Herudover må opføres overdækkede åbne terrasser, tagudhæng
over 50 cm, udhuse, skure, legehuse, drivhuse m.v. ialt max.
30 m2.

4.

Ingen bygning må opføres med mere end 2,70 m's bygningshøjde,
hvorved forstås højden fra terræn til den linie, hvor ydervæg
ge og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).
Bygningers hØj'de fra terræn til tagrygning må ikke overstige
4,00 m.
Det tilstræbes, at alle bygninger opføres parallelt med eller
vinkelret på haveloddens begrænsning.
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5.

Bebyggelsens ydervægge skal fortrinsvis opføres af træ, hvor
til der ved udskiftning kun må benytte� nye materialer.

6.

Bebyggelsen skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre ud
formning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige
bebyggelse i området opnås en god helhedsvirkning.

7.

Campingvogne, skurvogne, både o.l. må ikke opstilles i
haverne.

Otto B. Wroblcww, Nytorv 19, 1450 København K
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1I_

Tekniske installationer m.v.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§ 7.

Foreningens medlemmer skal respektereiog tåle fremføring af
alle slags forsyningsledninger til foreningen uden erstatning
for eventuelle skader.

Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnettet - herun
der opsætning af haner - skal foretages at en autoriseret me
ster efter forudgående godkendelse af f9reningens"bestyrelse.
Drikkevandsbrønde må ikke forefindes.

Arealet er i Ballerup kommunes§ 21 spildevandsplan forudsat
spildevandskloakeret med bemærkning om, at kommunalbestyrel
sen, såfremt der kan opnås en generel dispensation fra Miljø
styrelsen til nedsivningsanlæg i området eventuelt med tilla
delse til at anvende kemiske tørklosetter eller elektriske
toiletter uden vandforbrug, ikke vil modsætte sig en sådan
ordning.
Indholdet fra tørklosetter skal nedgraves på egen havelod
mindst 2,50 m fra haveloddens begrænsning og ikke dybere end
50 cm.

'9

Afløbsplaner for husinstallationer og ledninger på havelodder
ne skal fremsendes til godkendelse i Ballerup kommune inden
arbejdets påbegyndelse.
Foreningen og dermed dens medlemmer er forpligtet til at be
nytte den af Ballerup kommune etablerede renovationsordning,
hvis omfang kan fastsættes efter nærmere aftale mellem kommu
nen og foreningens bestyrelse.
§ 8.

Bebyggelse m.v. på fællesareale�
1.

2.

Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på de
udlagte fællesarealer og kun til fælles brug for foreningens
medlemmer opføres bebyggelser til særlige formål.
I tilknytning hertil skal udlægges et pas�ende antal parke
ringspladser.

Byggesagsbehandling
1.

§ 9.

Før noget byggeri påbegyndes inden for de enkelte havelodder,
skal der til foreningens behandling af medlemmernes byggean
dragender fremsendes tegninger visende de ting, der skal til,
for at foreningens bestyrelse i overensstemmelse med indholdet
af nærværende deklaration kan forvisse sig om, at bestemmel
serne er overholdt.
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Fra foreningens side skal der til kommunalbestyrelsen i Balle
rup snarest muligt fremsendes en samlet oversigtsplan i mindst
1:1000 med angivelse af bebyggelsernes beliggenhed, det bebyg
gede areals størrelse i forhold til havelod og bebyggelsens
højde m.v.
Hvert år pr. 1. april fremsendes til kommunen en supplerende
oversigtsplan visende det forløbne kalenderårs nybyggeri og
ændringer i bestående ·byggeri.

.....,

-over for ko�munalbestyrelsen er foreningens til enhver tid
siddende formand ansvarlig for indsendelse af supplerende
oversigtsplan m.m., hvorfor kommunen skal holdes underrettet
om, hvem der beklæder denne post.
§ 10.
Diverse bestemmelser
1.

Til sikring af rolige og ordnede forhold i området er forenin
gen pligtig at lade udarbejde et ordensreglement, som ubetin
get skal overholdes af foreningens medlemmer.

2.

Foreningens medlemmer og dermed brugerne af de enkelte have
lodder skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed
over en bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen.

3.

Hvor en bebyggelse er opført på stolpesten, skal der mellem
disse lukkes med fliser eller glat eternit som sikring mod
indtrængen af rotter.

4.

Bebyggels�rne, ·som opføres på de enkelte havelodder, må kun
benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 30.
september.
Uden for dette tidsrum må bebyggelserne kun anvendes til nat
ophold under kortvarige ferier, week-end's og lignende.
Bebyggelserne og havelod i øvrigt må ikke gøres til genstand
for udlejning mod vederlag.

5.

Hvor udendørs antenner forekommer, skal disse anbringes på
forsvarlig måde, og på en sådan måde, at de ikke beskadiger
bygningsdele m.m.
Den maksimale højde for udendørs antenner må ikke overstige
6,00 m regnet fra terræn.

6.

Hvor byggeriet omfatter indretning af ildsteder og skorstene,
skal der, før sådanne installationer tages i brug, foreligge
en godkendelse fra den stedlige skorstensfejermester.
Lovpligtige brandsyn skal gennemføres i overensstemmelse med
brandlovens § 33.

7.
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Der må ikke etableres svømmebassiner af permanent karakter i
haverne.
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§ 11.

Lempelse� fra deklarationens indhold
1.

Lempelser fra bestemmelserne i nærværende deklaration kan,
hvor særlige forhold gør sig gældende, indrømmes af kommun 1bestyrelsen i Ballerup, dog kun efter forudgående ansøgnin
fra foreningens bestyrelse.

2.

Inden en havelod med bebyggelse kan afstås til tredieperso
ved salg, skal bebyggelsen være i overensstemmelse med ind ol
det af nærværende deklaration, med mindre lempelse er indr m
met af kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1.
§ 12.

Påtaleret
1.

Påtaleret til sikring af nærværende deklarations overholde se
tilkommer Kommunalbestyrelsen i Ballerup og desforuden Kol ni
haveforbundet for Danmark, uden hvis samtykke deklaratione
ikke kan aflyses i tingbogen.

2.

Væsentlige overtrædelser af deklarationens bestemmelser gi er
de påtaleberettigede ret til at forlange, at foreningen br n
ger overtræderens medlemsskab af foreningen til ophør efte de
bestemmelser, som herom måtte være gældende i foreningsved ægten.
§ 13.

Tinglysning
1.

Denne deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende p
foreningens ejendomme, matr. nr.e 6 e og 15 e, Skovlunde b ,
Skovlunde.

2.

Deklarationen, der tinglyses forud for al pantegæld, respe te
rer alle på ejendommen tidligere tinglyste servitutter og n
dre byrder.

3.

Stempling og tinglysning af nærværende deklaration betales af
foreningen i det hele.
Skovlunde, den

";.

;

på foreningens vegne

- ..

... . � ..

.. ... .

�

Carl Nørløv

V

�hristensen

_,1//Mc12lilf-?
Svend Rasmus-s-en

\/

\./

� �� lc:tcit{

Birte Steinbuchel

Lars Ole Sørensen

V

v
Rolf Christen en ,
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Med henvisning til deklarationens§ 12 om påtaleret m.m. indtræder
Kolonihaveforbundet for Danmark hermed som påtaleberettiget.
København, den

KolonihC>eforbundetJfw:- �a1Ffrk
�

\]Jttvv\

�VW"�\

Ivan Larsen
Kommunalbestyrelsen i Ballerup godkender herved i henseende til
Lov om kommuneplanlægning, § 36, nærværende deklaration, idet be
mærkes, at der ikke udløses nogen form for lokalplanpligt.
Med henvisning til deklarationens§ 12 om påtaleret m.m. indtræder
kommunalbestyrelsen ligeledes som påtaleberettiget med henblik på
foreningens eventuelle overtrædelser af deklarationens indhold.

Ballerup, den
Ballerup kommunalbestyrelse
på vegne Ballerup kommune

INDFØRT l DAGBOGEN
FOR BALLERUP RETSKREDS
DEN
- 5 DEC. 1989

tYST
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Ejendom:

Advokatfirmaet

KOFOl> & WAHL-JØRGENSEN

Matr. nr.e 13 r og 13u,
BALLERUP BY, Peder strup.
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Som eje r af ejendommene, matr. nr.e 13r og 13u Ballerup by,Peder strup,
pålægge r Staten ved Jordbrugsdir ektoratet her ved de nævnte ejendomme
følgende deklaration vedrør ende ejendommenes benyttelse og bebyggelse
m.v.
De nævnte ejendomme er i henhold til lejekontrakten imellem Jordbrugs
dir ektoratet og Kolonihaveforbundet for Danmark, Frederikssundsvej
304 A, 2700 Br ønshøj, u dlagt til kolonihaveformål med vider eudlejning
for øje.
Per er med Kolonihaveforbundet for Danmark indgået en lejeaftale,
hvoraf fremgår, at lejeaftalen er uopsigelig, for såvel ejers som
lejers side fr em til den 1. ap ril 2015; Lejekontrakten er tinglyst den
1. juni 1989.
Kolonihaveforbundet for Danmark har ifølge genudlejningskontrakt udle
lejet til haveforeningen "Sommerbyen BRØNDGÅRDEN", ifølge lejekontrakt tinglyst den 19._oktober 1989.
§

1.

Pmråde
�- Omfådet uggør - som vist på vedlagte kortbilag 1 - matr.nr.e
13 og 13 , Baller up by, Peder strup.
)mrådets anvendelse

§ 2.

�·Området forbeholdes til kolonihaver, som i--et antal af 259 er udlagt
i området af Kolonihaveforbundet fo r Danmark efter en af
Kommunalbestyr elsen i Ballerup Kommune godkendt plan, der vedhæftes
som kortbilag 2.
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2. De udlagte kolonihaver må ikke under nogen form anvendes
til erhvervsformål og ej heller gøres til genstand for selvstændi
matrikulering, med mindre Kommunalbestyrelsen giver sit samtykke
dertd.:1,-.::·. . · ,'-.
· •'

:.-

· •, ,

·.

,.. ,

3. KomrtiUnålbestyrelsen har for sit vedkommende tiltrådt, at det
samiede::arEial anvendes til det beskrevne formål frem til den
. i �--··a:prj�l
-t;.

:zois -�

4. Brugsretten til de enkelte wnatrikulerede havelodder kan kun
erhverves af de i foreningen optagne medlemmer.
Generelt gælder, at ingen vil kunne erhverve brugsret til mere e
een kolonihave i området.
§ 3.
Veje og stier samt fællesarealer iøvrigt.
1. Inden for det samlede område fastlægges veje og stier samt
øvrige fællesarealer som vist på kortbilag 2.
2. Vejene m.m. skal friholdes for enhver parkering af
motorkøretøjer, som henvises til områdets parkeringspladser.
Al motorkørende færdsel på stier er forbudt, med mindre
særlige forhold gør sig gældende.
3. Ethvert fællesareal skal ren- og vedligeholdes på en sådan måde, at
ukrudtspredning ikke finder sted.
4. Det påhviler den af Kolonihaveforbundet for Danmark
oprettede Haveforening ved navn : Sommerbyen Brøndgården, i det·
efterfølgende kaldet ·Foreningen, at drage omsorg for en løbend� god
vedligeholdelse af de udlagte veje qg stier samt fællesarealer o
disses beplantninger på god og forsvarlig vis.
§ 4.
Byggelinier i området
1. Langs ejendommens ydergrænser skal enhver bebyggelse være
placeret mindst 2,5 m fra skellinie og 10 m, hvor det drejer sig om
skellinie imod den offentlige vej Vestbuen.
2. Generelt gælder, at en bebyggelse inden for den enkelte havelod
være placeret mindst 2,5 m fra haveloddens begrænsning.

kal

3. Fra bestemmelsen i stk. 2 kan Foreningens bestyrelse meddele
dispensation, når forholdene på stedet gør det ønskeligt og/elle
påkrævet, dog kun på betingelse af, at byggelinien på nabolod
forrykkes tilsvarende.
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Foretages en sådan ændring af byggelinie, skal denne fremgå af det
materiale, som foreningen ligger inde med, og som danner baggrund
for den oversigtsplan, der i henhold til deklarationens § 9 stk. 2 ,
skal tilstilles Ballerup Kommune.
Ingen ændringer _i byggelinier må foretages, med mindre de parter,
der berøres heraf, gennem underskrifts afgivelse erklærer sig
indforstået hermed.
§ 5.

H veloddernes ben ttelse
1

De i området udlagte havelodder skal dyrkes og vedligeholdes som
kolonihaver.

2

Adgang til de enkelte havelodder skal overalt i området ske
fra de anlagte veje.

-3

Hegn mellem haverne etableres som levende hegn, hvis højde
ikke må overstige 1,8 m.
Hegn ud imod veje og stier må kun udføres eller retableres i
samråd med Foreningens bestyrelse, såfremt den ikke selv ønsker at
drage omsorg for de arbejder, som skønnes påkrævet at udføre.

4

Havelåger, som opsættes, skal alene være oplukkelige ind .mod
havelodden.
§ 6.

H veloddernes beb
1

-2
3

else

Med hensyn til opførelse af bebyggelser m.m. pa de enkelte
havelodder, er haveloddernes brugere pligtige til at overholde det
til enhver tid gældende bygningsreglements bestemmelser for
kolonihaver.
J

•

,

•

•

•

•

0

.

'

•

På hver havelod må kun opføres et enkelt kolonihavehus med
tilhørende udhuse m.m.
Det bebyggede grundareal til beboelse må ikke overstige 50m 2 .
Til det bebyggede grundareal til beboelse medregnes lukkede
overdækkede terrasser, gæstehytter, udestuer, drivhusudestuer o.l.
Herudover må opføres overdækkede åbne terrasser, tagudhæng
over 50 cm, udhuse, skure, legehuse, drivhuse m.v. ialt max. 30 m 2 •
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4. Ingen bygning må opføres med mere end 2,70 m's bygningshøjde,
hvorved forstås højden fra terræn til den-linie, hvor ydervægge
tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).

g

Bygningers højde fra terræn til tagrygning må ikke overstige
4,00-m.
Det tilstræbes, at alle bygninger opføres parallelt med
eller vinkelret på haveloddens begrænsning.
5. Bebyggelsens ydervægge skal fortrinsvis opføres af træ,
hvortil der ved udskiftning kun må anvendes nye materialer.
6. Bebyggelsen skal i-sine væsentlige træk have en sådan ydre
udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige
bebyggelse i området opnås en god helhedsvirkning.
§ 7.
Tekniske installationer m.v�
1. Foreningens medlemmer og dermed brugerne af de enkelte
havelodder skal respektere og tåle fremføring af alle slags
forsyningsledninger i området uden erstatning for eventuelle ska er.
2. Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnettet herunder opsætning af haner - skal foretages af en autoriseret
mester efter forudgående godkendelse af Foreningens bestyrelse.
3. Drikkevandsbrønde må ikke forefindes.
4. Arealet er i Ballerup Kommunes §21 spildevandsplan.forudsat·
spildevandskloakeret med bemærkning qm, at kommunen, såfremt der kan
opnås en generel dispensation fra miljøstyrelsen til
nedsivningsanlæg i området - eventuelt med tilladelse til at anv nde
tørklosetter eller elektriske toiletter uden vandforbrug - ikke il
modsætte sig en sådan ordning.
Indholdet fra tørklosetter skal nedgraves på egen havelod mindst
2,50 m fra haveloddens begrænsning og ikke dybere end 50 cm.
5. Afløhsplaner for husinstallationer Og ledninger på havelodderne
fremsendes til Kommunens godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.
6. Foreningen og dermed dens medlemmer er forpligtet til at benytte
den af Ballerup Kommune etablerede renovationsordning, hvis omfa
kan fastsættes efter nærmere aftale mellem Kommunen og Foreninge s
bestyrelse.
§ 8.
Bebyggelser m.m. på fællesarealer
1. Efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på de
udlagte arealer opføres bebyggelser til fælles brug for Forening ns
medlemmer.
2. I tilknytning hertil skal udlægges et passende antal
parkeringspladser.
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§ 9.

• Før noget byggeri i området påbegyndes, skal der til
Foreningens behandling af medlemmernes byggeandragender fremsendes
tegninger visende de ting, der skal til for at Foreningsbestyrelsen
i overensstemmelse med indholdet af nærværende deklaration kan
forvisse sig om, at bestemmelserne overholdes.

g.

Fra Bestyrelsens side skal der til Kommunalbestyrelsen i
Ballerup snarest fremsendes en samlet oversigtsplan i mindst 1:1000
med angivelse af bebyggelsernes beliggenhed, det bebyggede areals
størrelse i forhold til havelod og bebyggelsens højde m.m.
Hvert år pr. 1. april fremsendes til Kommunen en supplerende
oversigtsplan visende det forløbne kalenderårs nybyggeri og
ændringer i bestående byggeri.
Over for Kommunalbestyrelsen er Foreningens til enhver tid siddende
formand ansvarlig for indsendelse af supplerende oversigtsplan m.m.,
hvorfor Kommunen skal holdes underrettet om, hvem der beklæder denne
post.
§ 10.

)iverse bestemmelser
L.

Til sikring af rolige og ordnede forhold inden for området
er Foreningen pligtig at lade udstede et ordensreglement, som
ubetinget skal overholdes af de i foreningen optagne medlemmer og
dermed havelodsbrugere.

2. Foreningens medlemmer og dermed brugerne af de enkelte havelodder
skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed over en bolig
til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen,.
3. Hvor en bebyggelse er opført på stolpesten, skal der mellem disse
lukkes med fliser eller glat eternit som sikring mod indtrængen af
rotter.
1. Bebyggelserne, som opføres på de enkelte havelodder, må kun
benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 30.
september.
Uden for dette tidsrum må bebyggelserne kun anvendes til natophold
under kortvarige ferier, week-end's og lign.

5.

Bebyggelserne og havelod i øvrigt må ikke gøres til genstand
for udlejning mod vederlag.
Hvor udendørs antenner forekommer, skal disse anbringes på
forsvarlig måde, og på en sådan måde, at de ikke beskadiger
bygningsdele m.m.
Den maximale højde for udendørs antenner må ikke overstige 6,00 m
regnet fra terræn.
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6. Hvor byggeriet omfatter indretning af ildsteder og skorstene, s al
der, før sådanne ·installationer tages i brug, foreligge en
godkendelse fra den stedlige skorstensfejermester.
Lovpligtige brandsyn-skal gennemføres i overenstemmelse med
brandlovens§ 33.
7. Der må ikke etableres·svømmebassiner af permanent karakter i
haverne.
§ 11.
Lempelser fra deklarationens indhold
1. Lempelser fra bestemmelserne i nærvær·ende deklaration kan,
hvor særlige forhold gør sig gældende, indrømmes af
Kommunalbestyrelsen i Ballerup dog kun efter forudgående .ansøgn'ng
fra Foreningens bestyrelse.
2. Inden en havelod med bebyggelse kan afstås til, tredieperson
ved salg, skal bebyggelsen være i overensstemmelse med indholde
nærværende deklaration, med mindre lempelse er indrømmet af
Kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1.

af

§ 12.
Påtaleret
1. Påtaleret til sikring af nærværende deklarations overholdelse
tilkommer Staten ved Jordbrugsdirektoratet, Kommunalbestyrelsen i
Ballerup og Kolonihaveforbundet for Danmark, uden hvis samtykke
deklarationen ikke kan aflyses i tingbogen.
2. Væsentlige overtrædelser af deklarationens bestemmelser
giver de påtaleberettigede ret til at forlange, at Foreningen
bringer overtræderens medlemsskab af Foreningen til ophør efter de
bestemmelser, som herom måtte være gældende i Foreningsvedtægte .
§ 13.
Tinglysning
1. Denne deklaration, der t�nglysefl forud for al pantegæld på
ejendommen matr. nr.e 13 og 13 , Ballerup by, Pederstrup, må i ke
slettes af tingbogen uden samtykke fra de påtaleberettigede.
2. Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og
byrder af enhver art henvises til foliet i tingbogen.
3. Stempling og tinglysning af nærværende deklaratio� ��tales
·
af Sommerbyen Brøndgården.
. 1 8 JUNI l��U
KØbenha
en
�
Som påtaleberettiget ejer:

--

ved Jordbrugsdirektoratet
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Kolonihaveforbundet for Danmark, der lejer de heromhandlede arealer,
erklærer sig indforstået med deklarationsbestemmelsernes indhold, som
med forpligtende virkning vil blive pålagt Foreningen.
Kolonihaveforbundet for Danmark indtræder derefter som
påtaleberettiget i henhold til deklarationens§ 12 stk. 1.

Købe
Som påtaleberettiget lejer:
KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK
fRfDERI KSSUNDSVEJ 304 A
2700 BRØNSHØJ

avn, den
r

16 MAJ 1990

i�W\ �

Ivan Larsen
forbundsformand
Kolonihaveforbundet for Danmark.

Under den stiftende generalforsamling den 22. september 1971 er
Kolonihaveforeningen blevet oprettet ved forbundets foranstaltning.
Dens navn er SOMMERBYEN BRØNDGÅRDEN.
De forpligtelser, som følger den foreliggende deklaration, er dermed
overført til Foreningen, med hvem lejekontrakt foreligger af
19. oktober 1989 (jvf. i øvrigt lejekontaktens§ 9).

Sommerbyen Brøndgården
ommunalbestyrelsen i Ballerup godkender herved i henseende til Lov
m kommuneplanlægning, § 36, nærværende deklaration, idet bemærkes,
t der ikke udløses nogen form for lokalplanpligt.
ed henvisning til deklarationens§ 12 om påtaleret m.m. indtræder
ommunalbestyrelsen ligeledes som påtaleberettiget med henblik på
oreningens eventuelle overtrædelser af deklarationens indhold.
Ballerup, den

- 2 JUU 1990

Ballerup Kommunalbestyrelse
på vegne Ballerup Kommune.
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DEKLARATION
H/F HESTHOLM
Som ejere af ejendommene, matr. nr.'e 6 at og 6 bi, Pederstrup by,
Pederstrup, samt matr. nr. 13 s og 13 v, Ballerup by, Pederstrup,
pålægger Jordbrugsdirektoratet herved de nævnte ejendomme følgende
deklaration vedrørende ejendommenes benyttelse og bebyggelse m.v.

••

De nævnte ejendomme er i henhold til lejekontrakter af 05.04.1966
og 12.11.1971 udlejet til Kolonihaveforbundet for Danmark, Frede
rikssundsvej 308 B, 2700 Brønshøj, med vid�re udlejning til koloni
haveformål for øje.
Der vedlægges ekstraudskrift af de med Kolonihaveforbundet for Dan
mark indgåede lejeaftaler, hvoraf fremgår, at lejeaftalerne er uop
sigelige fra såvel ejers som lejers side frem til den 1. oktober ar
2015.
Det forudsættes, at lejeaftalen, som Kolonihaveforbundet for Dan
mark har ladet eller lader indgå i haveforeningen, som oprettes,
ligeledes gøres til genstand for tinglysning.
§ 1.

Område�
1.

Form, 267G

Området udgør matr. nr'e 6 at og 6 bi, Pederstrup by, Peder
strup, samt matr. nr. 'e 13 s og 13 v, Ballerup by, Pederstrup.
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§ 2.
Områdets anvendelse:
1.

Området forbeholdes til kolonihaver, som i et antal af 294 r
udlagt i området af Kolonihaveforbundet for Danmark efter en f
kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune godkendt plan, der ve hæftes som kortbilag 1.

2.

De udlagte kolonihaver må ikke under nogen form anvendes t · 1
erhvervsformål og ej heller til genstand for selvstændig matr·
kulering, med mindre kommunalbestyrelsen giver sit samtyk e
dertil.

3.

Kommunalbestyrelsen har for sit vedkommende tiltrådt, at
samlede areal anvendes til det beskrevne formål frem til
31. december 2015.

4.

Brugsretten til de enkelte umatrikulerede havelodder kan k n
erhverves af de i foreningen optagne medlemmer.

t
n.

Generelt gælder, at ingen vil kunne erhverve brugsret til me e
end een kolonihave i området.
§ 3.

Veje og stier samt fællesarealer iøvrigt:
1.

Inden for det samlede område fastlægges veje
øvrige fællesarealer som vist på kortbilag 2.

2.

Vejene m.m. skal friholdes for enhver parkering af motorkøret - •
jer, som henvises til områdets parkeringspladser.

og stier sa t

Al motorkørende færdsel på stier er forbudt, med mindre særli e
forhold gør sig gældende.
3.

Ethvert fællesareal skal ren- og vedligeholdes på en sådan m de, at ukrudtspredning ikke finder sted.

4.

Det påhviler den af Kolonihaveforbundet for Danmark oprette
haveforening, i det efterfølgende kaldet foreningen, at dra
omsorg for en løbende god vedligeholdelse af de udlagte veje
stier samt fællesarealer og disses beplantninger på god og fo
svarlig vis.

e
e
g
-
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l Byggelinier i området:
1.
2.

•

3.

§ 4

Langs ejendommens ydergrænser skal enhver bebyggelse være pla
ceret mindst 2,5 m fra skellinie og 10 m, hvor det drejer sig
om skellinie imod den offentlige vej Vestbuen.

Generelt gælder, at en bebyggelse inden for den enkelte havelod
skal være placeret mindst 2,5 m fra haveloddens begrændsning.
Mod grønne områder og stier dog 1,0 mtr.

Fra bestemmelsen i stk. 2 kan foreningens bestyrelse meddele
dispensation, når forholdene på stedet gør det ønskeligt og/el
ler påkrævet, dog kun på betingelse af, at byggelinien på nabo
lod forykkes tilsvarende.

Foretages en sådan ændring af byggelinie, skal denne fremgå af
det materiale, som foreningen ligger inde med, og som danner
baggrund for den oversigtsplan, der i henhold til deklaratio
nens§ 9, stk. 2, skal tilstilles Ballerup kommune.

Ingen ændringer i byggelinier må foretages, med mindre de par
ter, der berøres heraf, gennem underskrifts afgivelse erklærer
sig indforstået hermed.
§ 5.

•

Haveloddernes benyttelse:
1.
2.
3.

4.

De i området udlagte havelodder skal dyrkes og vedligeholdes
som kolonihaver.

Adgang til de enkelte havelodder skal overalt i området ske fra
de anlagte veje.

Hegn mellem haverne etableres som levende hegn, hvis højde ikke
må overstige 1,8 m.

Hegn ud imod veje og stier må kun udføres eller retableres i
samråd med foreningens bestyrelse, såfremt den ikke selv ønsker
at drage omsorg for de arbejder, som skønnes påkrævet at udfø
re.

Havelåger, som opsættes, skal alene være oplukkelige ind mod
havelodden.

- 4 -
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§ 6.
Haveloddernes bebyggelse:
1.

Med hensyn til opførelse af bebyggelser m.m. på de enkelte ha
velodder er haveloddernes brugere pligtige til at overholde det
til enhver tid gældende bygningsreglementets bestemmelser for
kolonihaver.

2.

På hver havelod må kun opføres et kolonihavehus med tilhør nde
udhuse inden for de i stk. 3 fastsatte rammer.

3.

Det bebyggede grundareal til beboelse må ikke overstige 50
Til Det bebyggede beboelsesareal medregnes lukkede overdækk d1t
terrasser, gæstehytter, udestuer, drivhusudestuer o.l.
Herudover må opføres overdækkede åbne terrasser, tagudhæng
50 cm, udhuse, skure, legehuse, drivhuse m.v. ialt max. 30

4.

er

Ingen bygning må opføres med mere end 2, 70 m bygningshøj e,
hvorved forstås højden fra terrain til den linie, hvor yderv g
ge og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).
Bygningers højde fra t�rriin til tagrygning må ikke overstig
m.

4

Det tilstræbes, at alle bygninger opføres parallelt med el er
vinkelret på haveloddens begrænsning.
5.

Bebyggelsens ydervægge skal fortrinsvis opføres af træ, hvor
ved udskiftning kun må anvendes nye materialer af træ. Alt
byggeri skal være træbeklædt.

6.

Bebyggelsen skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre
formning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige
byggelse på stedet opnås en god helhedsvirkning.

d-

·

§ 7.
Tekniske installationer m.v.:
1.

Foreningens medlemmer og dermed brugerne af de enkelte havelo der skal respektere og tåle fremføring af alle slags fors ningsledninger i området uden erstatning for eventuelle skade .
- 5
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Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnettet - herunder
opsætning af haner - skal foretages af en autoriseret mester
efter forudgående godkendelse af fore�ingens bestyrelse.
3.

Drikkevandsbrønde må ikke forefindes.

4.

Arealet er i Ballerup kommunes § 21 spildevandsplan forudsat
spildevandskloakeret med bemærkning om, at kommunen, såfremt
der kan opnås en generel dispensation fra miljøstyrelsen til
nedsivningsanlæg i området - eventuelt med tilladelse til at
anvende tørklosetter eller elektriske toiletter uc;ien vandfor
brug - ikke vil modsætte sig en sådan ordning.

5.

Afløbsplaner for husinstallationer og ledninger på havelodderne
skal fremsendes til kommunens godkendelse, inden �rbejdet påbe
gyndes.

6.

Foreningen og dermed dens medlemmer er pligtig at benytte den
af Ballerup kommune etablerede renovationsordning, hvis omfang
kan fastsættes nærmere efter aftale kommune og foreningens be
styrelse imellem.
§ 8.

Bebygqelser m.m. på fællesarealer:

•

1.

Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på de
udlagte arealer opføres bebyggelser til fælles brug for fore
ningens medlemmer.

2.

I tilknytning hertil skal udlægges et passende antal parke
ringspladser
§ 9.

Syqqesaqsbehandlinq:
�-

Før noget byggeri i området påbegyndes, skal der til forenin
gens behandling af medlemmernes byggeandragende fremsendes teg
ninger visende de ting, der skal til for at foreningsbestyrel
sen i overensstemmelse med indholdet af nærværende deklaration
kan forvisse sig om, at bestemmelserne overholdes.

2.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup fremsender snarest digitalt kort
med angivelse af bebyggelsernes beliggenhed, det bebyggede are
als størrelse m.m.
- 6 -
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Hvert år pr. 1. april skal fremsendes supplerende oversigtsplan
visende det forløbne kalenderårs nybyggeri og ændringer i d�t
bestående byggeri.
Over for kommunen er foreningens til enhver tid siddende fo�
mand ansvarlig for, at dette finder sted, og kommunen skal hol
des underrettet om, hvem der til enhver tid beklæder denne
post.
§ 10.
Diverse bestemmelser:
1.

Til sikring af rolige og ordnede forhold inden for området er
foreningen pligtig at lade udstede et ordensreglement, som ube-•
tinget skal overholdes af de� foreningen optagne medlemmer og
dermed havelodsbrugere.

2.

Bebyggelserne, som opføres på de enkelte havelodder, må kun be
nyttes til beboelse ( natophold) i tidsrummet 1. april - : 0.
september. Foreningens medlemmer og dermed brugerne af de en
kelte havelodder, skal til enhver tid kunne dokumentere at have
rådighed over en helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen.
Uden for dette tidsrum må bebyggelserne kun anvendes til natcp
hold under kortvarige ferier, weekends og lign.
Bebyggelserne og havelodder iøvrigt må ikke gøres til genstcnd
for udlejning mod vederlag.

3.

Brugerne af de enkelte havelodder skal være medlem af forenjn
gen, og denne skal være tilsluttet Kolonihaveforbundet for Dcn
mark, sålænge dette eller foreningen består.

4.

Der må ikke etableres svømmebassiner af permanent karakter i
haverne. Ved salg skal svømmebassiner fjernes.

5.

Hvor en bebyggelse er opført på stolpesten, skal der mellem
disse lukkes med fliser eller glat eternit som sikring mod ind
trængen af rotter..

6.

Hvor udendørs antenner forekommer, skal disse anbringes på fer
svarlig måde, og således, at de ikke kommer til at beskadige
bygningsdele m.m.

•

Sådanne antenner må ikke være højere end 6 m målt fra terrain.
7.

Hvor byggeriet omfatter indretning af ildsteder og skorstene,
skal der,·. før · ibrugtagen, foreligge en godkendelse fra oen
stedlige skorstensfejermester, og de lovpligtige brandsyn skal
gennemføres efter brandlovens§ 33.
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§ 11.

:i

:l

� Lempelser fra deklarationens indhold:
1.

Lempelser fra bestemmelserne i nærværende deklaration kan, hvor
særlige forhold gør sig gældende, indrømmes af kommunalbesty
relsen i Ballerup efter andragende herom indgivet af forenin
gens bestyrelse eller Kolonihaveforbundet for Danmark.

2.

Inden en havelod med bebyggelse kan afstås til tredieperson ved
salg, skal bebyggelsen være i overensstemmelse med indholdet af
nærværende deklaration, med mindre lempelse er indrømmet af
kommunalbestyrelsen efter bestemmelsen i stk. 1.

Påtaleret:
1.

Påtaleret ifølge nærværende deklaration til sikring af dens
overholdelse har, ud over Kommunalbestyrelsen i Ballerup, Kolo
nihaveforbundet for Danmark, så snart forbundets videreudlej
ning til en forening har fundet sted m.m.

2.

Væsentlige overtrædelser af
de påtaleberettigede ret til
overtræderens medlemsskab af
melser, som herom måtte være

deklarationens bestemmelser giver
at forlange, at foreningen bringer
foreningen til ophør efter bestem
gældende� foreningsvedtægten.

§ 13.
Tinglysning:
1.

Denne deklaration, der tinglyses forud for al pantegæld på
ejendommene matr. nr. 'e 6 at og 6 bi, Pederstrup by, Pederstrup
og matr. nr. 'e 13 s og 13 v, Ballerup by, Pederstrup, må ikke
slettes af tingbogen uden samtykke fra de påtaleberettigede.

2.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og byrder
af enhver art henvises til foliet i tingbogen.

3. Stempling og tinglysning af deklarationen betales af arealets
ejer.

Hlf "HSSTHOLM'·
SOmnlftlt•
lallat111

København, den /.
Arealejer:

tJL

�;L · /� �o.

· / -�!'��-, / ,/

V�w

✓
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Kolonihaveforbundet for Danmark, der står �om lejer af heromhandle
de arealer, erklærer sig indforstået med deklarationsbestemmelser
nes indhold, som med forpligtende virkning vil blive pålagt fore
ningen, som oprettes.
Kolonihaveforbundet for Danmark indtræder derefter som påtaleberet
tiget i henhold til deklarationens§ 12, stk. 1.
København, de
KOLONIHAVEFORBUNOET FOR DANMARK
fREOERIKSSUNOSVEJ 30,4 A
2700 BRØNSHØJ

Arealejer:

(\

4 JULI 1990

�¾ �WV\._,

Under den 1. oktober 1965 er kolonihaveforeningen blevet oprette
ved forbundets foranstaltning.

•

Dens navn blev sommerbyen HESTHOLM, som siden ændredes til havefor
eningen HESTHOLM.
De forpligtelser, som følger den foreliggende deklaration, er der
med overført til foreningen, med hvem lejekontrakt foreligger af 1.
december 1975 (jvf. ·iøvrigt lejekontraktens§ 9).
Lejekontrakten begæres derefter tinglyst med henvisning til dekla
rationens indledende bemærkninger.

9 Allf, 1990

..
Ballerup kommune giver heved som bygningsmyndighed sit samtykk
til, at nærværende deklaration kan tinglyses. Det bemærkes, at til
vejebringelse af lokalplan i henhold til kommuneplanlovens§ 36 ik
ke er påkrævet.
Ballerup, den

•

1 9 SEP. 1990

Ballerup kommunalbestyrelse
på vegne Ballerup kommune.

·•

.
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Bilag h

Ejendomme:
Matr.nr.e 1 f og 2 a,
Ågerup by, Pederstrup.

vej 70,
Ballerup.

ngen
gård"

A
rr-1/v

,

�V\ ;

r<OFOD 8t WAHL-JØRGENSEN
D E KLARA T I O N.

Advokatkontor
Amaliegade 8
1256 København K
33 14 12 00 - Giro 9 07 47 40

Underskrevne ejer af ejendommen matr, nr.e 1 i og 2 a Ågerup
by,
Pederstrup pålægger herved den følgende
servitut
bestemmelse vedrørende benyttelse og bebyggelse med videre:
§ 1.

•

Område.
1. Området udgør - som vist på vedlagte kortbilag 1 matr.nr.e 1 f og 2 � Ågerup by, Pederstrup.
§ 2.

o.

1 12. 9 0 Q 2 0 2 8 9 -

Områdets anvendelse.
1. Området forbeholdes til kolonihaver som i et antal af 510
er udlagt i området af Kolonihaveforbundet for Danmark
efter en af kommunalbestyrelsen i Ballerup godkendt plan,
der vedhæftes som kortbilag 2.
2. De udlagte kolonihaver må ikke under nogen form anvendes
til erhvervsformål og ej heller til genstand for selv
stændig
matrikulering
med
mindre
kommunalbestyrelsen
giver sit samtykke dertil.

•

3. Kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune har for sit vedkom
kommende tiltrådt, at det samlede areal anvendes til det
beskrevne formål frem til den 31. december 2015.
4. Brugsretten til de enkelte umatrikulerede havelodder kan
kun erhverves af de i foreningen optagne medlemmer.
Generelt gælder, at ingen vil kunne erhverve brugsret til
mere end en kolonihave i området.

§ 3.
Veje og stier samt fællesarealer iØvrigt.
1. Inden for det samlede område fastlægges veje og stier samt
fællesarealer som vist på kortbilag 3.
2. Vejene skal friholdes for enhver parkering af motorkøre
tøjer, som henvises til områdets parkeringspladser.
Al motorkørende færdsel på stierne er forbudt, med mindre
ganske særlige forhold gør sig gældende.
3. Ethvert fællesareal skal ren- og vedligeholdes på en sådan
måde, at ukrudtsspredning ikke finder sted.

Form. 267 G

Otto B. Wroblewski, :s;ytorv 19, 1450 København K

Bilag h s. 1/10

- 2 4. Det påhviler - haveforeningen Sommerbyen RØnhØjgård i det
efterfølgende kaldet foreningen, at drage omsorg for en 1ø�
bende god vedligeholdelse af de udlagte veje og stier samt
fællesareal og disses beplantning på god og forsvarlig vis.
5. Det påhviler endvidere foreningen at deltage i udgifterne
til oprettelsen af en særlig adgangsvej til haverne,
såfremt kommunen skønner det påkrævet at etablere en sådan
i området mellem haverne og den syd for disse under
projektering værende Frederikssund motorvej.
Forpligtelsen bortfalder fra og med den 1. januar 2000,
såfremt adgangsvejen ikke forinden er kommet til udførelse
eller andet måtte være bestemt.
§ 4.
Byggelinier.
1. Inden for den enkelte havelod skal bebyggelsen placeres
inden for et 120 m2 stort byggefelt - som vist på kortbilag
3 - og på en sådan måde, at der overalt i området skal være
mindst 5 m til pebyggelsen i de omliggende haver.

•

Legehuse til børn og drivhuse, hvis grundflade er på 10 m2
eller derunder, og hvis hØjde ikke overstiger 2,40 m , må
placeres uden for byggefeltet. HØjden må dog ikke overstige
1,6 m, såfremt husene placeres nærmere skellinie end 2,50
m.
2. Byggefeltet mod stier og gårdrum er overalt lagt fast i
haveioddens grænse mod det interne stiareal.
§ 5.
Haveloddernes benyttelse.
1. De i området udlagte havelodder skal dyrkes og vedlige
holdes som kolonihaver.
2. Adgang til de enkelte havelodder skal overalt i området ske
fra det interne stianlæg.

•

3. Hegn mellem haverne etableres som levende hegn, hvis hØjde
ikke må overstige 1,6 m og hvis bredde højst må være 40 cm.
Hegn til stierne etableres som levende hegn, hvis hØjde
ikke må overstige 1,8 m og hvis bredde højst må være 40 cm.
Stensætning med lav beplantning kan dog tages i anvendelse.

-

4. Raftehegn eller lignende hegn må kun anvendes som læhegn i
umiddelbar forbindelse med bebyggelsen og kun indenfor
byggefeltet.
5. Havelåger, som opsættes, skal alene være oplukkelige ind
mod havelodden.
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- 3 § 6.
Haveloddernes bebyggelse.
1. Med hensyn til opførelse af bebyggelse med mere på de
enkelte havelodder er haveloddernes brugere pligtige til at
overholde det til enhver tid gældende bygningsreglements
bestemmelser for kolonihaver.
2. På hvert havelod må kun opføres et kolonihavehus med til
hørende udhus indenfor de i stk. 3 fastsatte rammer.
3. Det bebyggede grundareal til beboelse må ikke overstige
50 m2.

•

Til det bebyggede areal medregnes lukket overdækket
terrasse, udestue, drivhusudestue, gæstehytte og lignende.
Herudover må opføres overdækket åben terrasse, tagudhæng
over 50 cm, udhus, legehus, drivhus og lignende på ialt
max. 30 m2.
Ved ejerskifte skal bygningen lovliggøres efter ovenstående
regler enten ved nedrivning eller dispensation, jævnfør
iØvrigt § 11, stk. 1 og 2.
4. Ingen bygning må opføres med mere end 2,7 m bygningshøjde,
hvorved forstås hØjden fra terræn til den linie, hvor
ydervægge og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).
Bygningens hØjde fra terræn til tagrygning må ikke være
over 4 m.

•

Det tilstræbes, at olle bygninger opføres parallelt med
eller vinkelret på haveloddens begrænsning.
5. Bebyggelsens ydervægge skal fortrinsvis opføres af træ, og
hertil må kun anvendes nye materialer •
6. Bebyggelsen skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre
udformning, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse
på stedet opnås en god helhedsvirkning.
§ 7.
Tekniske installationer.
1. Foreningens medlemmer skal respektere og tåle fremføring af
alle slags forsyningsledninger til foreningen uden erstat
ning for eventuelle skader.
2. Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnettet - her
under opsætning af haner - skal foretages af en autoriseret
mester efter forudgående godkendelse af foreningens besty
relse.
Brønde må ikke forefindes.
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3. Arealet er i Ballerup kommunes§ 21-spildevandsplan for
udsat spildevandskloakeret med bemærkning om, at kommunen,
såfremt der kan opnås en generel dispensation fra
Miljøstyrelsen til nedsiv9-ingsanlæg i området, eventuelt
med tilladelse til at anvende kemiske tørklosetter eller
elektriske toiletter uden vandforbrug, ikke vil modsætte
sig en sådan ordning.
Indholdet fra tØrklosetter skal nedgraves på egen havelod
mindst 2,5 m fra skel og ikke dybere end 50 cm.
4. AflØbsplaner for husinstallationer og ledninger på have
lodderne skal fremsendes til kommunens godkendelse, inden
arbejdet påbegyndes.
AflØbsarbejder
kloakmester.

i

jord

skal

udføres

af

en

autoriseret

5. Foreningen og dermed dens medlemmer er pligtige at benytte
den af Ballerup kommune ebablerede renovationsordning, hvis
omfang
kan fastsættes nærmere efter aftale kommunen og
foreningens bestyrelse imellem.

•

§ 8.
Bebyggelser med mere på fællesarealer.
1. Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på
de udlagte fællesarealer opføres bebyggelser til fælles
brug for foreningens medlemmer.
2. I tilknytning hertil skal udlægges et passende antal par
keringspladser.
§ 9.
Byggesagsbehandling.
1. Før noget byggeri i området påbegyndes, skal der til for
eningens
behandling
af
medlemmernes
byggeandragender
fremsendes tegninger visende de ting, der skal til, for at
foreningens bestyrelsa i overensstemmelse med indholdet af
nærværende
deklaration
kan
forvisse
sig
om,
at
bestemmelserne overholdes.

•

2. Fra bestyrelsens side skal der til kommunalbestyrelsen i
Ballerup snarest muligt fremsendes en samlet oversigtsplan
i mindst 1:1000 med angivelse af bebyggelsens beliggenhed,
det bebyggede areals størrelse i ferhold til havelod og
bebyggelsens hØjde med mere.
Hvert år pr.
1.
april skal fremsendes supplerende
oversigtsplan visende det forløbne kalenderårs nybyggeri og
ændringer i det bestående byggeri.
Overfor kommunalbestyrelsen er foreningens til enhver tid
siddende formand ansvarlig for, at dette finder sted, og
kommunen skal holdes underrettet om, hvem der til enhver
tid beklæder denne post.
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- 5 § 10.
Diverse bestemmelser.
1. Til sikring af rolige og ordnede forhold indenfor området
er foreningen pligtig at lade udarbejde et ordensregl�ment,
som ubetinget skal overholdes af foreningens medlemmer.
2. Brugerne af de enkelte havelodder skal være medlem af for
eningen, og denne skal være tilsluttet Kolonihaveforbundet
for Danmark, så længe dette eller foreningen består.
Lejerne af havelodderne skal til enhver tid kunne
dokumentere at have rådighed over en bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen.

•

3. Bebyggelsen, som opføres på de enkelte havelodder, må kun
benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september •
Udenfor dette tidsrum må bebyggelsen kun anvendes til
natophold under kortvarige ferier, weekends og lignende.
Bebyggelserne og haverne må ikke gøres til genstand for
udlejning mod vederlag.
4. Hvor bebyggelserne er opført på stolpesten, skal der lukkes
med fliser eller glat eternit imellem som sikring mod
indtrængen af rotter etc.
5. Udendørs antenne må kun opsættes på hovedhus, og skal an
bringes på forsvarlig måde, således at den ikke kommeµ,, til
at beskadigede bygningsdele med mere.

•

MaksimalhØjden for en sådan antenne må ikke overstige 6 m
fra terræn.
6. Ildsteder og skorstene er omfattet af foreningens bygge
sagsbehandling, jævnfør iØvrigt § 9, stk. 1; opførelse og
vedligeholdelse skal til enhver tid ske i overensstemmelse
med gældende love og bestemmelser, herunder en godkendelse
fra den stedlige skorstensfejermester.
7. Der må ikke etableres svømmebassiner af permanent karakter
i haverne.
§ 11.
Lempelser fra deklarationens indhold.
1. Lempelser fra bestemmelserne i nærværende deklaration kan,
hvor særlige forhold gør sig gældende indrømmes af
kommunalbestyrelsen i Ballerup efter andragende herom
indgivet af foreningens bestyrelse eller Kolonihave
forbundet for Danmark.
2. Inden en havelod med bebyggelse kan afstås til tredieperson
ved salg, skal bebyggelsen være i overensstemmelse med
indholdet af nærværende deklaration, med mindre lempelse er
indrømmet af kommunalbestyrelsen efter bestemmelsen i stk.
1.
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- 6 § 12.
Påtaleret med mere.
1. Påtaleret i fØlge nærværende deklaration til sikring af
dens overholdelse har kommunalbestyrelsen i Ballerup,
Jordbrugsdirektorat og Kolonihaveforbundet for Danmark, så
snart forbundets videreudlejning med mere har fundet sted
til en forening.
2. Væsentlige overtrædelser af deklarationsbestemmelserne gi
ver de påtaleberettigede ret til at forlange den med et
medlem om brugen af havelod indgåede aftale ophævet efter
de for en sådan ophævelse gældende bestemmelser af
vedtægtsmæssig karakter.
§ 13.
Tinglysning.
1. Denne deklaration, der tinglyses forud for al pantegæld på
ejendommen matr.nr.e 1 f og 2 a,Agerup by, Pederstrup må
ikke
slettes
af
tingbogen-uden
samtykke
fra
de
påtaleberettigede. Deklarationen er gældende indtil 31.
december 2015, såfremt ny lejeaftale ikke forinden er
aftalt med
Jordbrugsdirektoratet og Kolonihaveforbundet
for Danmark.

•

2. Nærværende deklaration begæres tinglyst på betingelse af,
at deklaration af den 8. december 1983 tinglyst den
28.03.1984, samtidigt aflyses af tingbogen.
3. Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og
byrder henvises til foliet i tingbogen.
4. Stempling og tinglysning af deklarationen betales af have
foreningen Sommerbyen RØnhØjgård.
København, den
Som påtaleberettiget ejer :

•

Kolonihaveforbundet for Danmark, der lejer de heromhandlede
arealer, erklærer sig indforstået med deklarationsbestem
melsernes indhold, som med forpligtende virkning vil blive
pålagt foreningen.
Kolonihaveforbundet for Danmark indtræder derefter som påtale
berettiget i henhold til deklarationens§ 12, stk. 1.
København, den

Z. 5 OKT. 1"990

Som påtaleberettiget lejer
Ivan Larsen, forbundsformand
. �olonihaveforbundet for:: Danmark
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- 7 Ved genudlejningsaftale - tinglyst den 26. september 1989 er de forpligtelser, som følger den foreliggende deklaration
overført til haveforeningen Sommerbyen RØNHØJGÅRD.
København, den

2 5 0 KT. 1990

Som lejer :
Kommunalbestyrelsen i Ballerup godkender herved i henseende
til lov om kommuneplanlægning, § 36, nærværende deklaration,
idet
bemærkes,
at
der
ikke
udløses
nogen
form
for
lokalplanpligt.

•

Med henvisning til deklarationens § 12 om påtaleret m.m.
indtræder Kommunalbestyrelsen ligeledes som påtaleberettiget
med henblik på foreningens eventuelle 9vertrædelser af
deklarationens indhold.
/
Ballerup, den,
CiG E.

'1 _________

,
qWV.. _
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nn IDJOrve
llerup K mmunalbest
lse
på vegne Ballerup Kommune
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•
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Ejerlav:

Bilag i

Matr. nr.:
(Ejerlejlighedsnr.)

Stempel: kr.

5 5Q

I

-

Akt:

ffG skab 3gonr.

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

3 c Ågerup by, Pederstrup
A

Gade og husnr.:

�-

:- OMEGNENS

Nayfi?:RIT!OSHAVaEORENfNG
GOTHERSGAOO 158 � t\2& 1(B�.i ·j(
Adr.:

D E K L A R A T I O N

2 4. 09, 9 1 0 1 5 ,? 0 4. ..
Undertegnede grundejerforening - Omegnens Fri-tidshaveforening
af matr. nr. 3 c Ågerup by, Pederstrup i: B-ifilerup kommune
deklarerer herved, med virkning også for senere ejere af den
,, sft•.n.-ævn'.tie�\tej1_endom følgende.: · , "•'ir. -· -· ;�- ... --· �'
(�

l() :_t

___ ., _. :

f •�·-�::5{ l. .: .·

•

0•

!

'._

:··

__,

§ 1
.L·L ·
.

1 •. 2

Formålet med nærværende dekla.ration er at udfylde
de rammer, -som lokalplan- :nr. 053 opstiller for
udnyttelse· af ej.endommen- ·-til fritidsformål.
Ejendommed udlægges ti:1 :fritidshaver i
overensstemm:e ls e · med ofoeg11eris _ Fritidshaveforenings
formål og vedtægter�.:
·
-::

§

-�

2

Veje,---·stier,·:;_·p-ladser;'bg 'fæi1'eis friarealer
vedlig.e'hblct·ers0 ' B;f f6rehingeh �' . '
Foreningen kanJ,pål·ægge de enkelte medlemmer at
ved1ige-• og rerthol<ie ·cteres del af de fælles
· arealer, der grænser·· op til havelodden, dog kun 1
meter ud·.· · · ·,: ·:

-

2.3

Parkering på veje og s:ttier udenfor de afmærkede
parkeringspladser må ikke finde sted.

2.4

Stierne i området må ikke befærdes med
motorkøretøjer (incl. knallerter).

§

HAVELODDENS ANVENDELSE

3

\S""

,...,,,

(�
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Den opførte bebyggelse må kun anvendes, :t.;i). ,, ,, ,
beboelse (natophold) · i tidsrummet 1. apri) -til'.
30. september og ·uden for de-t;:te tidsruin•kun til
k
��
!

3.1

,

,,

�mmt .·• .

lr.J·���titeqJi�B�r,,:m,�m���!

9

Efhv�tt :medlem Sk�f til enhve:t':t1a !:k:tlfine•
t,· ., :,;;;
l
dokumentere at have rådighed over �rt'bd '.ig til
helårsbeboelse· indenfor Danmarks grænse·r. · ·- .-. •
i

Havelodderne må ikke benyttes _til ud·endørs oplag.

3.3

n
· er må\i&ke �psættes nogen

3,.4

3.5

På de enkelte havelqdder··ma der ikke drives nogen
form for•erhvervsvirksomhed, herunder pensioilåt
" ,eller u9.1ejr,ii-ng.. Dpg til.lades_ udlejning 4. uger om
· - .·
åre·t.
·
'
:
- · ·:: .. ;: -·_,_1

...

�,·"_

'

t �

-�

!

'

'-,'

· ·- , ,BEBYGGELSENS OPFØRELSE OG UDFORMNING

. • :!iifit�{iiiii!:tit�x,�:�Ji�!iii�i!:f�ttfifiji�;

e

. det/'f:,i:L:· enhver .tidfgældende bygn:1ngsregleitierit; :· ..
Forinden byggeri· må påbegyhdes, · skal der
indhentes til:l'adelse: ,fra f:oreningen.

4.2

Ansøgning.en skaL bilægges ,egnede tegninger L.
,målforholdet 1: 100 i, 4" eksemplarer. Tegn1ngerrie ··
skal indeholde gruncipla.n .med mål, husets 'faca·der,
tværsnit med højde, materialebeskrivei,se samt·
situationsplan med afstand til .haveloddens. -:i- i
·grænse:i;..
. Brugte huse må kun opstilles efter. foreningen};-.
fo;-�?g�e11:de godken<i�ls.e .df�vert 0.�il�elt tilfælci�.
- "'�[�·-· :t t<.: .- ''·

4.4

a

·foren1ng�ns
��·�;J�:�: t!���;i:tJ!�J�i�ilt'
�!j���H�i�l!! t�:{t�
forudgående· godke11delse i hvert·

4.5

•, ( it , ,

., \•�•:..;!_;.:�� ..",,, •.--,

.• 4 •. 7

4.8

•enkelt tilfælde.
-

:

�

,'

'

,: /.

·,•··

:"

•[

i

•

·.,

• ;-<�-

•:

•

•

•·•,.

'

i·

•,

,

"·\

· ,_,

•c:- .-;.

f'�

pet �_r, ,ik,ke- ;t•i+ladt at; �oppti�l.e. 11;>eq9,els�sy,qgn�r:
· kurvdgner 1 0g llgneilde, ·
-s
· uans'et "oin' de ·ombygges.
)

,..

•

,-overdækkede ·terrasser må .max. væ:i::-e 20. nr 2 . og
skal være åbne 1 .fuldt lysmål •i mindst :den ene.
sider.
Hvor ·byggeriet omfatter i-ndretning 'af 'il'dsteq.�·r
dg skor·stene,, skal der før sådanne · instållationer
tages· i brug/:.f9r�ligge .E:lil godkt:lnclelse ,fra den.
·,
stedlige . skorsten$fej e:tmeste:t.
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....
Lovpligtige brandsyn ska.l gennemføres i
overensstemmelse med gældende regler.
·Hvor udendørs antenner forekormner, skal disse
anbringes på forsvarlig måde og.således, at de
ikk�, beskadiger bygningsdele jn .'nL .
Den.maksimale højde for udendørs antenner må ikke
overstige 6,00 m regnet fra terræn.
4.10

Der må ikke etableres svømmebassiner af permanent
karakter i haverne.

§ 5

EL- OG VANDFORSYNING,AFLØB OG RENOVATION

5.1

Medlemmerne skal respektere og tåle fremføring af
alle slags afløbs- og forsyningsledninger samt
dræn uden erstatning for eventuelle skader.

5.2

Ændringer eller tilslutninger til
vandledningsnettet, herunder opsætning af haner
skal foretages af en autoriseret mester efter
forudgående godkendelse af foreningen. Vandspild
. �må ikke finde sted.

5.3

Tegninger over afløbsforhold og vandinstallationer
i husene og på havelodden skal fremsendes til
kommunen for godkendelse, inden arbejdet
påbegyndes.

5.4

Vandinstallationer i husene må ikke foretages før
afløbsforhold er etableret.

5.5

Foreningen og dermed dens medlemmer er i henhold
til reglementet om miljøbeskyttelse forpligtet
til at benytte den af Ballerup kommune etablerede
,renovationsordning, hvis omfang kan fastsættes
efter nærmere aftale med kommunen.

§ 6

BEPLANTNING

6.1

Ved enhver form for plantning er foreningens
medlemmer forpligtet til at følge
lokalplanbestemmelser samt de forskrifter, som
foreningen måtte give. Foreningen kan påbyde
fældning eller beskæring, hvor en beplantning
efter foreningens skøn, er til gene. Hegn i skel
mod veje, stier og fællesarealer skal være
løvfældende, levende hegn. Højst 1,80 m.

§ 7

GRUNDEJERFORENINGEN

7.1

Alle haveloddernes brugere skal være medlemmer af
Omegnens Fritidshaveforening og er derved
underkastet dens vedtægter og regulativer.
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7.2

Alle medlemmer skal betale de af foreningen
fastsatte kontingenter samt andre beløb, som måtte
pålignes havelodderne i henhold til nærværende
deklaration eller foreningens vedtægter.

7.3

Såfremt Omegnens Fritidshavefdrenings kongres
vedtager ændringer eller tilføjelser i.
foreningens vedtægter, skal dette meddeles
Ballerup kommune.

5 8

ORDENSBESTEMMELSER:

8.1

De til:ehhver:tid vedtagne ordensbesteMMelser.
skal overholdes.

§ 9
9.1

,.DISPENSATIONER OG PÅTALERET
Påtaleretten tilkommer
Omegnens , Fritidshaveforening og Ballerup kommune
hver for sig eller i forening.

9.2

overtrædes deklarations- og ordensbestemmelserne,
og bringes forholdene efter påtale ikke inden foi
en nærmere angivet frist i overensstemmelse med
-bestemmelserne, er den påtaleberettigede
berettiget, til at lade de nødvendige arbejder
udføre for det enkelte medlems regning.

9.3

Dispensationer fra denne deklaration kan meddeles,
når dispensationen er forenelig med hensynet til
at opretholde karakteren af det fritidshaveområdE,
som det ved servitutten tilstræbes at skabe.
Dispensationer fra SS 3 -.6 kan kun meddeles af
kommunalbestyrelsen, når foreningens
hovedbestyrelse indstiller til dispensation.
Dispensationer fra deklarationen ivrigt meddeles
af foreningens hovedbestyrelse.

9.4

Hvert år pr. 1. april skal fremsendes supplerende
oversigtsplan visende det forløbne kalenderårs
nybyggeri og ændringer i det bestående byggeri.
Over for kommunen er foreningens til enhver tid
siddende formand ansvarlig for, at d e tte finder
sted,' o'g kommunen skal holdes underretet om, hvem
der til enhverztid beklæder dehne post.

5 10

TINGLYSNING

Denne deklaration tinglyses, som
servitUtstiftende.,
København, den
OMEGNENS
T1DSHAVEFORENING

4, Sa4

G OTHERSGADE 158.1123 '<BEL
Mogens Sfffidergård.
Curt Schorkær
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Stempel: kr.

Akt:

skab

nr.

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Ejerlav:
Matr.nr.:

3 c Ågerup by, Pederstrup

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.:

�11

�
{,f;, OMEGNt::NS
Navn.
FRITIOSHAVEFORENING
Adr.ØOTHERSGADE 158 • l 123 KBH. k
Tlf.nr.:

•

33 13 58 70

--------------------------------------------------------- · --- · ---Omstående deklaration godkendes herved i henseende til lov om
kommuneplanlægning af 26. juni 1975, § 36, jvf. lovbekendtgØrelse
nr. 391 af 22. juli 1985, idet det bemærkes, at tilvejebringelse
af lokalplan ikke er påkrævet.
Ballerup kommunalbestyrelse,
den 22. august 1991
sign.

Ove Dalsgaard

Klaus Ole MØgelvang
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Bilag j

Stempel: kr.

I

Ejerlav:

Matr.nr.:

f-'J 0

lk, 5 t og 6c Harrestrup by,
Hers tedøster

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.:

skab

Akt:

ft fnr. ? � ?-,,

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder:
(
Navn •'{ '

'[il OMEG"'E!-..1$

� �' ,::_ _...

Adr.:

1 At 1l 9 2 0 218 6 5 "
D E K L A R A T I O N

"'1J"i

J

FRITJDSHAVEFORENING

GOTHERSGADE 158 -1123 KBH. k

Tlf.nr.:

33 13 58 70

Undertegnede grundejerforening OF - Omegnens Fritidshaveforening
deklarerer herved, som ejer af ejendommen matr. nr. lk, 5t og
6c, alle Harrestrup by, Herstedøster sogn i Ballerup kommune,
med virkning også for senere ejere af de nævnte ejendomme,
følgende:
§ 1

•

Arealets udnyttelse

1.

Arealet udlægges til fritidshaver i overensstemmelse med
OF - Omegnens Fritidshaveforening's formål og vedtægter og
i overensstemmelse med vedhæftede plan, bilag A, oprindelig
henhørende til deklaration godkendt af Hovedstadsrådet
den 27.juni 1977.

2.

De enkelte havelodder kan ingensinde selvstændigt
matrikuleres og må højst have en størrelse på 1500 m 2
nettoareal.

3.

Ballerup kommunalbestyrelses tilladelse til at arealet
udnyttes til fritidshaver gælder til år 2015.

4.

På arealet må kun opføres bebyggelse til fritidsformål.
§ 2

Veje, stier og fællesarealer

1.

Veje, stier, vendepladser, parkeringspladser og grønne
områder udlægges i overensstemmelse med vedhæftede plan,
bilag A og skal stedse udgøre fællesarealer for samtlige
havelodder.

2.

Veje, stier, fællesparkeringspladser og grønne områder
vedligeholdes af grundejerforeningen.

3.

Parkering på veje og stier må ikke flnde sted.

4.

Stier i området må ikke befærdes af motorkøretøjer (incl.
knallerter), undtaget i særlige tilfælde, f.eks. ved
flytninger og efter særlig aftale med foreningens
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bestyrelse.
5.

Der kan, som nærmere angivet på vedhæftede bilag A på de
udlagte fællesarealer efter grundejerforeningens og
Ballerup kommunalbestyrelses nærmere godkendelse, opføres
bebyggelse til fællesformål for haveforeningen, såsom
f.eks. marketenderi, forsamlingshus eller lignende.
§ 3

Byggelinier

1.

Byggelinien er overalt lagt 2,5m fra haveloddens grænse me
virkning for både fritidshuse og eventuelle udhuse.

2.

Udhuse kan i særlige tilfælde, med grundejerforeningen og
naboens skriftlige samtykke, anbringes nærmere haveloddens
grænse end 2,5m.

3.

Byggelinien langs Harrestrupvejen er 20m fra vejmidte.
§ 4

Haveloddens benyttelse

1.

På hver enkelt havelod må der kun opføres eet fritidshus
og eet udhus.

2.

På de enkelte havelodder må der ikke drives nogen form for
erhvervsvirksomhed, herunder pensionat eller udlejning.

3.

Udendørs oplag må ikke forefindes.

4.

Der må ikke opsættes nogen form for reklame.

5.

Ejeren af hver enkelt havelod skal til enhver tid kunne
dokumentere at have rådighed over en bolig til
helårsbeboelse inden for Danmarks grænser.

6.

Den opførte bebyggelse må kun anvendes til beboelse
(natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september, og
uden for dette tidsrum kun til kortvarige ophold, weekends
og lignende.
§ 5

•

Bebyggelsens omfang og udformning

1.

Det på hver havelod opførte fritidshavehus og udhus må kun
være indrettet til beboelse for een familie.

2.

På hver havelod må kun opføres eet kolonihavehus med
tilhørende udhus inden for de i stk.2a fastsatte rammer.
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2.

Ved enhver form for plantning er haveforeningens medlemmer
forpligtet til at følge de forskrifter, som
grundejerforeningen måtte give. Grundejerforeningen kan
påbyde fældning eller beskæring, hvor en beplantning efter
grundejerforeningens skøn er til gene.

3.

Beplantning i oversigtsarealer skal holdes klippet, så
højden ikke overstiger 0,8m over plan gennem tilstødende
vejes midtlinier.
§ 8

Grundejerforeningen

1.

Alle haveloddernes brugere skal være medlem af OF
Omegnens Fritidshaveforening og derved underkastes dens
vedtægter, love og regulativer.

2.

Såfremt OF's kongres vedtager ændringer eller tilføjelser
i foreningens love og vedtægter, skal dette meddeles
Ballerup kommunalbestyrelse.

3.

Alle havelodder skal betale de af grundejerforeningen
fastsatte kontingenter samt andre beløb, som måtte pålignes
havelodderne i henhold til nærværende deklaration eller
foreningens vedtægter.

4.

På lokalforeningens generalforsamling vælges en
lokalbestyrelse på mindst 5 medlemmer. Lokalbestyrelsen
skal sørge for at der hersker en god standard og orden.
Medlemmerne skal i enhver henseende rette sig efter
lokalbestyrelsens anvisninger og henstillinger.
§ 9

1.

Ordensbestemmelser.

De til enhver tid vedtagne ordensbestemmelser skal
overholdes.
§ 10 Dispensationer og påtaleret.

1.

Påtaleretten tilkommer OF - Omegnens Fritidshaveforening og
Ballerup kommune, hver for sig eller i forening.
Endvidere har Hovedstadsrådet påtaleret for så vidt angår
deklarationens § 2,stk. 5 om enhver ændring af
udlodningsplanen, der indebærer, at vejarealer, stiarealer
parkeringsarealer og friarealer bebygges eller overgår til
anvendelse, samt for så vidt angår deklarationens § 4,stk.
5 og 6.

2.

Overtrædes deklarationen og ordensbestemmelserne, og bringes
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.

forholdene ikke inden for en nærmere angivet frist i
overensstemmelse med bestemmelserne, er den
påtaleberettigede berettiget til uden yderligere varsel at
lade de .nødvendige arbejder udføre for det enkelte medlems
regningf
3.

!

Mindr�,betydende lempelser af bestemmelser i nærværende
deklaration kan efter ansøgning fra grundejerforeningen
meddeles af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det
frititlshaveområde, som deklarationen søger at skabe ikke
derved ændres.
Disp�nsationer, som kan meddeles af kommunalbestyrelsen
skal/ved fremsendelse hertil være forsynet med
grunaejerforeningens
godkendelse.
'
'
"

§ 11 Tinglysning·
1.

Nærvætende deklaration tinglyses som servitutstiftende foru
for ',al pantegæld på ejendommen matr. nr. lk, 5t og 6c alle
af Harrestrup by, Herstedøster sogn.
Deklarationen må ikke slettes af tingbogen uden samtykke
fra Ballerup kommunalbestyrelse.

2.

Med hensyn til de ejendomme påhvilende servituti5er og byrde
af enhver art henvises til ejendommens blad i tingbogen.

3.

Stempling og tinglysning af nærværende deklaration betales
af Omegnens Fritidshaveforening.

KØbenhavn K., den 21-9-1992

•

1i', OMEGNENS
FRITIDSHAVEFORENING
GOTHERSGADE 158 � 1123 KBH. }(

sign. Mogens Søndergård Hansen
Kirsten Sandreid
Anja Povelsen
Per Jacobsen

Ovenstående deklaration godkendes herved i henseende til lov
nr. 388 om planlægning af 6. juni 1991, § 42, idet bemærkes,
at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet.
Ballerup kommunalbestyrelse,
2 3 OKT. 1992
den

I

Finn Hjortenberg
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2a.

Det bebyggede grundareal til beboelse må ikke overstige
som 2
Til det bebyggede beboelsesareal medregnes lukkede
overdækkede terrasser, gæstehytter, udestuer,
drivhusudestuer og lignende.
Herudover må opføres overdækkede åbne terrasser, tagudhæng
over 50cm, udhuse, skure, legehuse, drivhuse m.v. ialt
max. 3 O m 2 •

•

3.

Bygningerne må ikke opføres med mere end een etage og
højden fra terræn til den linie, hvor yderside og ydervæg
og overside af tagflade mødes, må ikke overstige 3m,
bortset fra gavltrekanter. Bygningens højde til tagryg må
ikke overstige 4,0m.

4.

Uden tilladelse fra grundejerforeningen må der til
udvendige bygningssider (herunder vinduer og døre) ikke
anvendes brugte materialer.

5.

Opstilling af beboelsesvogne, skurvogne og lignende er ikke
tilladt, uanset om de ombygges.

6.

·Fritidshuse opføres af træ.
Udvendige bygningsdele, herunder tage og sokler, må kun
fremtræde i naturtræ eller i farver dannet af hvidt, sort
eller jordfarverne (okker, terre de Siena, umbra,
engelsk
rødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers
blanding med hvidt eller sort.
Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende samt mindre
ydre bygningsdele skal de samme farver eller deres blanding
anvendes.

7.

Enhver bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med
bestemmelserne i nærværende deklaration samt det til enhver
tid gældende bygningsreglement og bestemmelser for
kolonihaver.

8.

Forinden byggeri må påbegyndes, skal der indhentes
tilladelse til byggeri fra grundejerforeningen.

9.

Ansøgningen skal bilagt til godkendelse egnede tegninger
i mål 1:100 i 4 eksemplarer. Tegningerne skal indeholde
grundplan med mål, husets 4 facader, tværsnit med højde
samt situationsplan med afstand .til haveloddens grænser
samt materialebeskrivelse.
,

10.

Brugte huse må kun 6pstilles efter-'grundejerforeningens
forudgående godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

11.

Der skal til hver havelod indenfor deklarationsarealet
etableres 1,5 parkeringsplads (bilplads).
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12.

Hvor byggeriet omfatter indretning af ildsteder, skal der,
før sådanne installationer tages i brug, foreligge en
godkendelse fra den stedlige skorstensfejermester.
Lovpligtige brandsyn skal gennemføres i overensstemmelse
med brandlovens § 33.

13.

Fra grundejerforeningen skal der hvert år, senest 10.april
tilsendes kommunalbestyrelsen for Ballerup kommune en
oversigtsplan i mindst 1:1000 med angivelse af bebyggelsens
beliggenhed, det bebyggede areals størrelse og bebyggelsens
højde.
§ 6

El-forsyning, vandforsyning,
afløb og renovation

1".

Medlemmerne skal respektere og tåle _fremføring af alle
slags forsyningsledninger uden erstatning for eventuelle
skader.

2.

Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnettet,
herunder opsætning af haner skal foretages af autoriseret
mester efter forudgående godkendelse af
grundejerforeningen.
..,
Brønde må ikke forefindes.

3.

Arealet er i det af Ballerup kommune udarbejde forslag
§ 21-spildevandsplan, der skal forelægges og godkendes af
Hovedstadsrådet, forudsat kloakering, med bemærkning om,
at kommunen, såfremt der efter bestemmelserne fra
Miljøstyrelsen til nedsivningsanlæg i området, evt. med
tilladelse til at anvende kemiske tørklosetter eller
elektriske toiletter uden vandforbrug, ikke vil modsætte
sig en sådan ordning.

4.

Afløbsplaner for husinstallationer og ledninger på
havelodden skal fremsendes til kommunens godkendelse inden
arbejdet påbegyndes.

5.

Haveforeningen er i henhold til reglementet om
miljøbeskyttelse forpligtet til at benytte den af Ballerup
kommune etablerede renovationsordning 1 hvis omfang kan
fastsættes efter nærmere aftale mellem kommunen og
grundejerforeningen.
§ 7

1.

•

Hegn og beplantning

Til afgrænsning af de enkelte havelodder må kun anvendes
levende hegn eller dyrehegn. Dyrehegn må ikke gives større
højde end lm.
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tNDFØRT l DAGBOGEN
FOR BALLERUP RETSKREDS

�:T

1 8 NOV. 1992
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HENHØRER Til DEKLARATION
..
GODKENDT AF HOVEDSTADSRADET
DEN 27 JUNI 1977.
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