
Stempel:	 25 kr. Akt: Skab
(udfyldes af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller(i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art.‹nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Mati..nr. 4
h
,.4

bt
, 4

bu
, 4

dl

Pederstrup by, Mogenstrup sogn

Anmelder:

JUUL NIELSEN, RANNERIES, THOMSEN & TOFT
LANDINSPEKTØRER

FAR1MA0SVEJ 0 . 4700 NÆSTVED . TLF. (03) 7201 41

./

DEKLARATION.

I anledning af påtænkt udstykning af de Fladså kommune\

tilhørende arealer "Mogenstrup Bakker", Centerområdet, har

kommunalbestyrelsen vedtaget, at dette område udlægges til

åben og lav bolig- og erhvervsbebyggelse.

For at sikre, at parcellernes bebygE-?.1se, anvendelse og

benyttelse bliver i overensstemmelse med denne vedtagelse, ting-

lyses følgende servitut-bestemmelser på området, der er vist

indrammet med en kraftig linie på vedhæftede plan.

Bestemmelser: 

§ 1. Udstykning. 

1.	 Yderligere udstykning eller skelregulering kan kun ske

med kommunalbestyrelsens specielle godkendelse, uanset

om sådanne ændringer i øvrigt ikke ville være i strid

med gældende bestemmelser herfor.

§ 2. Byggelinier, adgangsbegrænsninger. 

1. Bebyggelse eller andre faste anlæg på parcellerne må ikke

placeres de eksisterende offentlige biveje Lovvej og

Pederstrupvej nærmere end 5,00 m fra vejskel.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 skal garager og carports

dog placeres således, at der foran bliver plads til parke-

ring på en længde af 7,00 m på egen grund.

Op- og nedkørselsramper til garager og carports må have

stigning eller fald på maksimum 300 o/oo. På strækningen

fra skellet mod adgangsvejen til garage/carport eller ram-

pespes forkant må stigning eller fald være maksimum 80 o/oo.
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Op- og nedkørselsramper kan udføres således, at stigning

eller fald på maksimum 300 o/oo påbegyndes ved vejskel,

når afslutning sker med et mindst 6,00 m langt vandret

plateau foran garagen eller carporten. Kravet	 dette

plateau kan dog fraviges, hvis der i stedet for anlæg-

ges en parkeringsplads ved siden af rampen.

4. Placering af indkørsler vil blive foretaget under bygge-

sagsbehandlingen.

§ 3. Grundens benyttelse. 

1. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butik-

ker, liberale erhverv samt mindre - ikke generende frem-

stillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne) bolig-

bebyggelse og offentlige formål.

2. På parcellerne må ikke drives nogen art af virksomhed,

som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ved sit ud-

seende eller på anden måde efter Fladså kommunalbestyrel-

ses skøn er til gene for de andre omboende.

4. Bygningernes udstrækning og udformning. 

1. Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt parcel ikke over-

stige 25 ved boligbebyggelse og 40 ved anden bebyggelse.

2. Inden for området må ingen bygning opføres med mere end

en etage og udnyttet tagetage. Stuegulv må højst ligge

0,80 m over terræn på den side af huset, der vender mod

indkørselsvejen og bygningshøjden må intet sted overstige

8,5 m målt fra middelkoten af naturligt terræn ved byg-
ningshjørnerne.

Fladså kommunalbestyrelse kan tillade afvigelser herfra,

når bygninger opføres på stærkt hældende terræn, eller

forholdene i øvrigt'gør det rimeligt og ønskeligt.

3. Senest samtidig•med opførelse af erhvervsejendommen skal

der på egen grund anlægges parkeringsareal svarende til

mindst 1 parkeringsplads pr. 25 m2 butiksareal og 1 par—
2keringsplads pr. 50 m erhvervsareal.
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4.	 Tage må udføres med teglsten, bølgeeternit-plader af

type B 7, eternit-skifer eller som built-up. Ved valg
af andre materialer eller andre farver end sorte, tegl-

røde og brunlige, for built-up dog også grå, skal

Fladså kommunalbestyrelses særlige tilladelse foreligge.

Facader må kun udføres af, gule, røde eller brune tegl-

sten, kalksandsten eller synopalsten i upudset stand.

Udstillingsvinduer og indgangspartier må udføres i alu-

minium, brun- eller sortimprægneret træ. Til mindre fa-

cadepartier, såsom vinduesbrøstninger og lignende, må

anvendes farver efter jordfarve-skalaen: Okker, terra

de siena, umbra, engelsk-rødt, italiensk-rødt, dodenkop,

hvidt, sort eller en blanding indbyrdes af disse. Ved

valg af andre materialer eller farver skal Fladså kommu-

nalbestyrelses særlige tilladelse foreligge. Til døre,

vinduer og skodder er farvevalget dog frit.

6.	 Intet areal må bebygges eller benyttes på en sådan måde,

at det efter Fladså kommunalbestyrelses skøn virker skæm-

mende i kvarteret. Der kan ikke forventes godkendelse af

bygninger, som i form, farve eller bygningsmåde efter

Fladså kommunalbestyrelses skøn støder an mod områdets

karakter.
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Det er bygherrens ansvar, at bebyggelsen overholder de i

nærværende deklaration anførte bestemmelser og at sikre,

at eventuelle afvigelser herfra er godkendt af Fladså

kommunalbestyrelse, inden byggeriet bringes til udførel-

se, jævnfør bygningsreglement 77, kapitel 1.2, stk. 2.b.

§ 5. Hegn og beplantning. 

1. Levende hegn mod vej og sti skal være anbragt med roden

mindst 30 cm fra skel mod vej og sti, således at hækken

ved klipning kan holdespå egen grund. 	 -

2. Andre former for hegn, end levende hegn samt hegn af

træmaterialer, trådvæv, knækfliser og lignende, må ikke

opsættes uden Fladså kommunalbestyrelses godkendelse i

hvert enkelt tilfælde. Der kan ikke forventes godkendelse

af hegnsmaterialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn

støder an mod områdets karakter som "grønt" boligbebyg-

gelsesområde.
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3.	 Hegning foregår i øvrigt efter hegnslovens regler. Dog
påhviler hegnspligten mod fællesarealer (legepladser og

beplantede bælter) alene ejerne af de til disse arealer

grænsende parceller.

6. Grundejerforening. 

1.	 Grundkøbere er pligtige til at være medlemmer af

"Mogenstrup Grundejerforening", såfremt der opføres be-

boelse på ejendommen.

Mindst 1 medlem af bestyrelsen skal være medlem af

Fladså kommunalbestyrelse og være udpeget 'af denne.

7. Ubebyggede arealer. 

1. Ubebyggede arealer, som ikke befæstes skal anlægges

og vedligeholdes med beplantning eller græs.

2. Såvel bygninger som ubebyggede dele af hver parcel skal

stedse vedligeholdes i ordentlig stand. Dette gælder og-.

så helt ubebyggede parceller. Ved misligholdelse af den-

ne bestemmelse kan Fladså kommunalbestyrelse foretage

istandsættelsen på parcel-ejerens bekostning.
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På parcellerne må der ikke findes træer, der ved skygge

eller grådighed er til væsentlig ulempe for naboerne.

Afgørelse af hvilke træer der i givet fald omfattes af

denne bestemmelse tilkommer i hvert enkelt tilfælde

Fladså kommunalbestyrelse.

§ 8. El-, kloak og vandforsyning. 

1. Elektricitet leveres af det for området koncessionerede

selskab, p.t. S.E.A.S., og på dette selskabs til enhver

tid gældende vilkår.

2. Grundkøberne må tåle evt. fornødne kloak-, vand- og el-

ledninger over deres grunde.

§ 9. TV-antennelæg.	 -

1.	 Der er forbud mod opsættelse af udendørs TV-antenneanlæg,

og anvendelse af TV på ejendommen medfører tilslutnings-

pligt til det eksisterende fælles TV-antenneanlæg.
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§ 10. Almindelige bestemmelser. 

1. Parcellerne må ikke videresælges i ubebygget stand uden

Fladså kommunalbestyrelses godkendelse, og bebyggelse

på parcellerne skal være påbegyndt inden 3 år fra par-
celskødets tinglysning. Der vil ved videresalg af en

ubebygget parcel ikke kunne forventes godkendt en-stør-

re salgssum end købesummen plus udstyknings- og skøde-

omkostninger samt forbedringsudgifter som f.eks. hegn,

vandstik,. gadelys og betalte kloakeringsudgifter.

Eventuel foretagen beplantning med frugttræer o.lign.

vil ikke kunne godkendes. Alle udgifter skal dokumen-

teres for at blive godkendt.

2. Såfremt en parcel ikke er bebygget inden 3 år fra skø-
dets tinglysning er køberen pligtig til at tilbageskøde

til Fladså kommune mod betaling af udgifter som anført

i stk. 1, men uden rentegodtgørelse.

3	 De i denne paragraf anførte bestemmelser skal ikke have

præjudicerende virkning med hensyn til lån i parceller-

ne optaget af offentlige midler (Kreditforeningslån, re-

allånefond samt bank- og sparekasselån).

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende

på matr.nr . 4h , 4bt
, 4

bu 
og 4d 1, Pederstrup by, Mogenstrup sogn.

Påtaleretten tilkommer Fladså kommunalbestyrelse, der

tillige er berettiget til at meddele dispensation i det om-

fang, som kommunalbestyrelsen anser sådanne for ønskelige og

rimelige.

Med hensyn til servitutter, byrder og andre hæftelser

henvises til ejendommenes - blade i tingbogen.

Dato: 20/6 78

For Fladså kommune som ejer af matr.nr . 4
h
, 4d1 : Johs. Feldthusen

Borgmester

Dato: 16/6 78
Som ejer af matr.nr . 4bt : A. B. Pedersen

Dato: 16/6 78

Som ejer af matr.nr . 4
bu

: Flemming Hansen •

I medfør af § 36 i kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) meddeles
herved samtykke til tinglysning af foranstående servitutbestemmelse, idet til-
føjes, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er• påkrævet.

Da-tf): 20/6 78	 For Fladså kommunalbestyrelse
Johs Feldthusen	 / P. NOrdgaard

Jerisen~skovA/~1~ Borgmester	 • kommuneingeniør
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