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DEKLARATION
I forbindelse med Naestved Kommunes udstykning a f parceller af matr.nr 16bx Glums0 By,
Glums0, som vist pa vedhasftede rids, fastsaettes hermed folgende bestemmelser som supplement
til den for omradet udarbejdede lokalplan GL.E.4.1. Det bemaerkes, at naervaerende deklaration, i
modsaetning til lokalplanen for omradet, medforer en egentlig handlepligt.

§1
Byggepligt mv.
Koberen forpligter sig til at pabegynde opforelsen a f erhvervsbyggeri pa parcellen indenfor 2 ar
eflter overtagelsesdagen. Byggearbejdeme skal derefter ffemmes mest muligt.
Saffemt byggepligten ikke overholdes kan Naestved Kommune forlange ejendommen tilbageskodet mod tilbagebetaling af den erlagte kobesum uden tillaeg. Kober afholder alle omkostninger ved tilbageskodning, samt betaler et administrationsgebyr pa kr. 10.000,- til Naestved Kom
mune.
Kaber er i sa fald pligtig uden varsel, at ffaflytte og tilbagegive ejendommen i oprindelig stand.

§2
Videresalg
Parcellen ma ikke videreoverdrages i ubebygget stand, men kan forlanges tilbageskodet til Naest
ved Kommune efter samme regler som naevnt i § 1.
Herved forstas, at den oprindelige kober skal sta som ejer/bygherre pa ansogning om byggetilladelse og vaere retsligt forpligtet som ansvarlig for byggeriets endelige gennemforelse.
Ved forstegangs videreoverdragelse skal eventuelle overdragelsesdokumenter vssxe forsynet med
bygningsmyndighedens pategning om, at byggeriet er fuldfort eller har naet et sadant stade, at
det kan forventes at blive tilendebragt. Bygningsmyndigheden star helt frit ved dette skon.
De ovenstaende bestemmelser er ikke til hinder for belaning.
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§3
Grundej erforening
Parcellens ejer er pligtig at vaere medlem af en for lokalplanomradet faelles grundejerforening, jf.
lokalplanens bestemmelser herom.
Den enkelte grundejerforening skal efter krav fra Byradet sammenslutte sig med ovrige grund
ej erforeninger indenfor lokalplanomradet, samt optage medlemmer fra tilgraensende omrader.
Grundej erforeningeme skal tage skode pa faellesarealer og faellesanlaeg, samt foresta drift og vedligeholdelse heraf i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom.
Alle omkostninger ved tilskodningen afholdes af grundej erforeningeme.
I grundejerforeningens vedtaegter skal den enkelte grundejers indflydelse pa beslutninger og bi
drag til udgiftsdaekning fastsaettes med udgangspunkt i boligantallet pa den enkelte ejendom.
Arealer, som tilhorer Naestved Kommune, skal ikke indga i grundej erforeningen.
Medlemspligt indtraeder pa overtagelsesdagen, dog tidligst nar grundej erforeningen kraeves oprettet eller oprettes.
Grundej erforeningens vedtaegter og vedtaegtsaendringer skal godkendes af Byradet. Opstar der
tvistigheder om omfanget af drifts- og vedligeholdelsesforpligtelser, afgores sporgsmalet af By
radet.
I det omfang der Andes love eller i medfor af lov udfaerdigede forskrifter, kan Byradet anvende
disse ved sin afgorelse, uanset om regleme heri i et og alt stemmer overens med ovenstaende.
§4
Kloak og draen
Kloakanlaeg udfores af Naestved Kommune, kloakforsyningen. Anlaegget er offentligt. Dog pahviler renholdelse af stikledninger og bronde fra hovedledningen til de enkelte parceller grund
ej eren.
Ejere af parceller skal respektere eventuelle draenledninger, og om nodvendigt omlaegge disse for
egen regning. Draenledninger ma ikke afskaeres uden godkendelse fra Naestved Kommune.
Ulemper som folge af ledningsforing og andre foranstaltninger i forbindelse med omradets byggemodning kan ikke kraeves erstattet. Ligeledes skal parcelejeme tale de i forbindelse med byggemodningen anlagte forsynings- og aflobsledninger over deres parceller, og pa forlangende
underskrive nodvendige deklarationer til sikring af disse anlaeg.

§5
Ubebyggede gmnde mv.
Til- og frakorsel af materialer og materiel til byggeri pa parcelleme ma kun ske ad adgangsvejene, og varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel og materialer ma ikke ske pa private
faellesveje og stier, jf. privatvejlovens § 49.
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Ejeren af en ejendom vil blive afkraevet erstatning for eventuel skade, som han eller hans entreprenor forvolder pa arealer og anlaeg, der graenser op til hans ejendom.
Ejere af ubebyggede grunde er pligtig at holde disse ren for ukrudt ved at lade den sla 1. gang
inden 1. juni og 2. gang 1. august hvert ar. Grundejerforeningen er berettiget at lade slaning udfore for ejers regning safremt dette ikke overholdes. Ubebyggede grunde ma alene anvendes til
havebrug, og der ma ikke opstilles beboelsesvogne pa disse.

§6
Naervasrende deklaration begaeres tinglyst servitutstifiende pa matr. nr. 16bx Glumso By, GlumS0, men angar alene parceller inden for det pa vedhaeftede rids viste omrade.
Pataleretten tilkommer Nasstved Byrad, der tillige er berettiget til at meddele dispensationer i det
omfang Byradet anser sadanne for onskelige og rimelige.
Byradet kan helt eller delvis delegere pataleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid
tilbagekalde en sadan delegation.
Med hensyn til servitutter og andre haeftelser, herunder pantegasld, henvises til tingbogens udvisende.

Nasstved Byrad som ejer af matr. nr. 16bx:
Nasstved den ^ /g >

2007
V

Henning Jensen
Borgmester

Naestved Byrad meddeler i medfor af Planlovens § 42 stk. 1 samtykke til tinglysning af denne
deklaration. Endvidere erklaeres i henhold til samme lovs § 42 stk. 2, at tilvejebringelsen af lokalplan ikke er pakrasvet.

N/ESTVED KOMMUNE
Teknik- og Miljoforvaltningen
Brogade 2 - 4700 Naestved

Dato: 2 9 . C L ugu^t 2 o o r7
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rids 1: 1000
matr. nr. 16bx Glumso By, Glumso
Udfaerdiqet i anledning af Jinglysning af bestemmelser for parceller inden for
det herpa markerede omrade.
Naestved i august 2007
landm AlergArden
Fiskerhusvej 43C, 4700 Naestved
JR. NR. 071-1203
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Retten i Nasstved
Tinglysningsafdelingen

Pategning pa byrde
Vedrorende matr.nr. 16 BX m.fl., Glumse By, Glumso
Ejendomsejer: Susa Kommune
Eyst ferste gang den: 05.09.2007 under nr.
25402
Senest asndret den
: 05.09.2007 under nr.
25402
Retten i Naestved den 05.09.2007

Jeannie Sztuk

A k t .n r .:
AJ 64 0

