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Dette forslag til lokalplan er udarbejdet af Nykøbing-Rorvig kommune
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Der er i nærværende lokalplan til visse illustrationer anvendt kort-
materiale fra Geodætisk Institut. med Instituttets tilladelse nr. A 400/76.

Nykøbing-Rørvig kommune december 1981
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indledning

Ifølge kommuneplanloven, lov nr. 287 af 26.6.76, kan kommunalbe-
styrelsen udarbejde en lokalplan for derved at regulere bebyggelses-
forholdene i overensstemmelse med kommunens .~ 15 rammer.

Denne lokalplan fastlægger bl.a. visse betingelser for udstykning afgrunde,
forhold vedrørende vejanlæg, hegning og beplantning samt visse bestem-
melser vedrørende bebyggelsesprocenter og lignende.

Anledningen til denne lokalplan er, at kommunen ønsker at fastlægge nogle
retsligt bindende regler for udstykning af sommerhusgrunde indenfor
lokalplanens område for derved at kunne fastholde intentionerne bag § 15
rammernes bestemmelser om især grundstorrclsc.

Bag ønsket om at fastholde de relativt store grundstorrelser, som i særlig
grad findes i netop det aktuelle område, ligger en vurdering af, at de store
grunde i særlig grad medvirker til at fastholde det skovpræg, som
karakteriserer området.

Samtidig undgås en utilsigtet forøgelse af rummeligheden i sommerhus-
området, som i for høj grad kan medvirke til en for stor belastning af så-
vel de omliggende kvarterer, som kommunen som helhed.

Lokalplanen set i forhold til det tidligere
fremlagte forslag
Der er i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget indkommet indsi-
gelser mod lokalplanens indhold. Dette har medført ændringer i afsnit 5
pkt. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.6, 7.2, 8.5 og 10.0 ligesom der er indført et nyt
pkt. 5.7.
Der er ikke indkommet indsigelser fra offentlige myndigheder.
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lokalplanens formål og indhold 2

Formålet med denne lokalplan er, at Nykobing-Rorvig kommune med
planen kan sikre, at intentionen bag de i .~ 15-rammerne angivne store
grundstørrelser fastholdes i dette område.

Bag ønsket om at fastholde de relativt store grundstørrelser, som i særlig
grad findes i netop det aktuelle område, ligger en vurdering af, at de store
grunde i særlig grad medvirker til at fastholde det skovpræg og den høje
rekreative kvalitet, som karakteriseret området.

Samtidig undgås en utilsigtet forøgelse af rummeligheden i sommerhus-
området, som i for høj grad kan :nedvirke til en for stor belastning af såvel
de omliggende kvarterer, som af kommunen .,om helhed.

Forholdet vedrørende grundstorrelser har allerede i bygningsvedtægten for
Rørvig af 1964, § 19.3 været gældende og søges nu på baggrund af § 15-
rammerne stadfæstet for området.

lokalplanens retsvirkninger 3

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af..’ lokalplanen må
ejendommene, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanloven § 3 1
kun udstykkes, beb.vgges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med
ptanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg
m.v.. der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til eventuelle mindre væsentlige lem-
pelser af lokalplanens bestemmelser under t’orudsætning af. at det ikke
ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved planen.

Mere væsentlige at\igelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en nv lokalplan.

Der er på de i lokalplanområdet indeholdte matr. nr. p(~lagt private
servitutter., som er i modstrid med de i denne lokalplan indeholdte
foranstaltninger.

De enkelte servitutter, som bortfalder med annonceringen af den endeligt
godkendte lokalplan, er seerskilt opregnet i at’snit 5.
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forholdet til anden planlægning 4

Det har imidlertid i forbindelse med denne lokalplan været nødvendigt at
søge Vestsjællands amt om godkendelse af et tillæg nr. 11 til kommunens
§ 15 rammer.

I dette tillæg som gælder for områderne 3, 4 og 5 ændres pkt. e i forhold
til § 15-rammernes tekst således at der i forbindelse med større fremtidige
udstykninger skal udlægges min. 20°70 friarealer, fælles for det pågælden-
de udstykningsområde.
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lokalplanens bestemmelser 5

Nykøbing-Rørvig kommune.
Lokalplan nr. 1 8 - for et sommerhusområde nord for Rorvig.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes
hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2. I nævnte område.

1.0 Formål

1.1 Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe et planlægningsgrund-
lag, der sikrer det pågældende område udstykket og iøvrigt udviklet, såle-
des at områdets eksisterende rekreative værdier i videst muligt omfang
bevares og udvikles, udelukkende som sommerhusområde.

1.2 Såfremt der indenfor lokalplanområdet søges placeret større anlæg,
som i væsentlig grad indvirker på områdets karakter, f.eks, p-pladser,
større bygningsanlæg eller anden virksomhed, som ved intens udnyttelse
eller stor kundefrekvens eller lignende påvirker det omgivende område,
skal der forinden tilladelse hertil gives, udarbejdes en supplerende lokal-
plan, som for det aktuelle anlæg påviser, at anlægget kan:. indpasses i
området uden at påføre omgivelserne væsentlige gener og uden at ændre
områdets skovlignende karakter.

2.0 Område- og zonestatus

2.1 Området. som er vist på vedlagte kortbilag I og 2 udgores af tblgende
matr. nr.:

laa,¢ibn, lbo, lbr. Ibx, lby. lbz, lc’a. lcb, lcc. lcd, lce. lcf,lcg, lch.
lci, lck, lcl. lcp, lcq, icr, lcs. lct. lcu, lcv. lcx, lcy, lcae. Id. Ida.
ldb. ldc, ldd. Ide, ldf. ldg, ldb. ldi. ldk, ldl. ldm, ldn. ldo, ldp, ldr,
ldt.qdy.�ldz, les, If, lg, ln. Io.

4aa, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ak, 4al, 4ap, 4aq, 4at, 4av, 4ax, 4ay, 4az,
4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bm, 4bh, 4bo, 4hp,
4bq, 4br, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4bz, 4bø, 4ca, 4cd, 4ch, 4ci, 4ck, 4cm, 4cn,
4co, 4cp, 4cq, 4cr, 4cs, 4ct, 4cu, 4dr, 4ds, 4dq, 4t, 4u, 4v, 4x, 4y, 4z, 4æ,
4Ø.

9aa, 9ab, 9ac. 9ad. 9ae. 9af, 9ag. 9ah, 9ai. 9ak, 9al. 9am. 9an. 9ao. 9ap
9aq, 9ar, 9as. 9au. 9ax, 9az, 9a:e. 9c. 9cc. 9cd. 9ch, 9ck. 9cm. 9cn, 9f.
9g, 9h. 9i, 9k. 9m, 90.9p, 9q. 9r, 9s, 9t. 9v, 9x. 9v, 9z. 9æ. 9o.

10aa. 10ab, I Oac, 10ad. 10ae. 10af, 10ag, 10ah. 10ai, 10ak, I Oal. 10am.
lOan, lOao, lOap. lOaq, lOar. lOas, lOat, lOau, lOav, lOax, lOa\, lOaz.
I Oaæ. 10ao, 10ba, 10bb. 10bc. 10bd, I Obe, 10bf, 10bg, I Obh. 10bi, 10bk,
lObm, lObn, lObp, lObr, lObt, lOk, lOt, lou, lOv, lOx, lOy, lOz, lOæ.
lOo.

12aa. 1 2ab, 1 2ac. 12ad, 1 2ae, 12af, 1 2ag, 12ah, 1 2ai, 1 2ak, 12al, 1 2am,
12an, 12ao, 1 2ap. 12ar, 1 2as, 12at, i 2au, 12av, 12ax, 1 2ay. 1 2az, 1 2aze,
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12aø, 12bd, 12be, 12bl, 12bm, 12bn, 12bo, 1 2bp, 12bq, 1 2e, 1 2g,
12k, 121. 12m. 12p. 12s. 12t, 12u. 12v. 12x. 12y. 12z. 12ze. 12ø.

15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae. 15aL 15ag, 15ah. 15ai, 15ak, 15al, 15am,
15an, 15ap, 15aq. 15ar, 15as. 15at. 15au, 15av, 15ax. 15ay, 15az. 15aæ.
15aø, 15b, 15ba, 15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bål5bg, 15bh, 15bi. 15bk,
15by, 15bz, 15bæ, 15e, 15g, 15i, 151,15m. 15n, 15o, 15q»15r. 15t, 15u,
15v, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø.

17a, 17aa, 17ab, 17ac, 17ad, 17ae. 17aå 17ag, 17ah. 17ai, 17ak, 17al.
17am, 17an, 17ao. 17ap, 17aq, 17ar, 17as, 17at, 17au, 17az. 17aæ, 17aø,
17ba, 17bd, 17bå 17bg, 17bh, 17bi. 17bk. 17bl. 17bm. 17bh, 17bo,
171,17o, 17p, 17q, 17r, 17s, 17x, 17y. 17z. 17æ, 17~ 17hp.

24ab, 24ad, 24ae, 24ag, 24ah, 24ai, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq,
24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb,
24bc, 24bå, 24be, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl, 24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq,
24bt, 24bs, 24bu, 24bv, 24bx, 24by, 24bz, 24bæ, 24bø, 24cf, 24cg, 24ch,
24ci, 24ck, 24cm, 24cn, 24co, 24cp, 24cv, 24dp, 24i, 24r, 24s, 24t, 24v,
24x, 24y.
~leRørvig samt alle herfra efter den 24.10.80 udstykkede parceller -
området er beliggende isommerhusområde.

3.0 Områdets anvendelse

3.1 Områdets anvendelse fastlaegges til sommerhusbebyggelse, d.v.s, be-
byggelse åer kun må bebos i tidsrummet 1. april til 30. september og uden
for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends o.1.

3.2 Der må i området ikke etableres nogen form for butikker, fremstil-
lingsvirksomhed, oplagsplads, kørselsforretning, garageanlaeg eller lig-
nende.

3.3 Indenfor området kan der opfores transformatorstationer til kvarterets
daglige forsyning, når deres bebyggede areal ikke overstiger 30 m:. og
de ikke gives en hojde af mere end 2 m over terræn.

3.4. Der må ikke indenfor lokalplanområdet foretages egentlig campering.
Kortvarig anvendelse af legetelte, telte og campingvogne på de enkelte
ejendomme kan finde sted.

3.5 Uindregistrerede koretojer må ikke henstilles på ejendomme, f~elles-
arealer eller veje.

4.0 Udstykninger

4.1 Ved udstykning afgrunde skal disse have en storrelse ai" mindst 2500
m:. Når bebyggelsen opfores på en grund, der er forsynet med ledninger for
spildevand eller for drikkevand med aftapning på grunden eller begge arter
af ledninger, skal grundene dog kun have en storrelse at" mindst 2000 m:.
Alle flademål er nettomål.

4.2 Udstykninger kan ikke foretages, således at der opstår grunde med en
mindre sidelængde i skel end 30 m. koteletgrunde dog 4 m for facadelængde
mod vej.
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5.0 Bebyggelsens omfang og placering

5.1 Bebyggelsesprocenten må ved såvel tilbygninger som nybyggeri ikke
overstige 10% for den enkelte ejendom.

5.2 Bebyggelse kan ikke opføres med mere end ~n etage - udnyttet
tagetage tillades ikke.

5.3 Bygningshøjden må ikke overstige 5,0 m, og facadehøjden, regnet fra
terræn til den linie, hvor ydervæg og tagfladen mødes, bortset fra gavle, må
ikke overstige 3,0 m.

5.4 Bebyggelse skal i forhold til private fællesveje og Gl. Dybesøvej re-
spektere en byggelinie 10 m fra vejmidte. Langs Dybesøvej og Kirkestien
skal respekteres en byggelinie på 15 m fra vejmidte.

5.5 Ingen bygning må uden Fredningsnævnets godkendelse anbringes
nærmere:

a) Amtsplantagen matr. nr. 83, 49, 5b og 6f, alle Rørvig, end 25 m.
b) Højsandet matr. nr. 83 og 10v, begge Rørvig, end 75 m.
c) Dybesø end 150 meter fra søbred.

5.6 På hver selvsta~ndig matrikuleret ejendom må derkun opføres een
enkelt beboelse. Gæstehytter kan kun opføres efter godkendelse fra Plan-
styrelsen.

5.7 Eksisterende lovligt opført bebyggelse må i tilfælde af brand genop-
føres, selvom den måtte være i strid med ovenstående.

6.0 Vej- og stiforhold

6.1 Vej- og stibetjeningen, herunder nyanlæg og re~ulerin,,er af eksi-
sterende private faellesveje og stier skal udfores i overensstemmelse med
Nykobing-Rorvig kommunes vedtaegt »Retningslinier for private fælles-
veje«.

6.2 Langs de offentlige stier Kirkevænget, Møllerens Vænge, Engvænget
og Rosenvænget skal respekteres den for private fællesveje gældende
byggelinie.

7.0 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udfbrmning, at der i forbindelse
med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

7.2 A1 fremtidig reklameskiltning skal godkendes af byrådet.

8.0 Hegn og beplantning

8.1 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn på en sådan m~~de, at de
naturligt indgår i den eksisterende naturlige beplantning.

8.2 Eksisterende bevaringsværdig beplantning skal i videst muligt om-
fang bevares, således at områdets karakter af sammenhængende skov be~
vares.
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8.3 Rydninger kan af hensyn til solindfald foretages i begrænset omfang.
Den for området naturlige vegetation, såvel træer som underskov skal va-
rigt værnes og vedligeholdes, om nødvendigt ved nyplantning.

8.4 Varig anbringelse af kvasbunker eller andet brændbart materiale må
ikke finde sted.

8.5 På det udlagte vejareal af private fællesveje af klasse II må træer og
anden beplantning kun plantes med byrådets samtykke. Når vejens
istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan byrådet
kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskå-
ret, opstammet eller studset. Hvis byrådets krav ikke efterkommes inden
for en fastsat frist, kan byrådet lade arbejdet udføre ved sin foranstalt-
ning på grundejerens bekostning.

9.0 Vandforsyning

9.1 Private vandforsyningsanlæg
etableres.

må i’kke indenfor lokalplanområdet

10.0 Servitutter

10.1 I henhold til kommuneplanlovens § 18 stk. 1, nr. 16, ophæves
nævnte bestemmelser i de i bilag nr. 3 nævnte servitutter.

I henhold til § 27 i !or om kommuneplanlægning
vedtages foranstående lokalplan endeligt

NykCbing-RCrvig byråd den 22.december 1981

Borgmesterkontoret den

H. Jakobsen

Borgmester

23. december 1981

t :2/i,» t//~, 7

J. ~Got~redsen

KommunaldirektØr
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I henhold til kommuneplanlovens § 30 stk. 3 begæres nærværende

lokalplan nr. 18 tinglyst på de i lokalplanens § 2.1 nævnte

ejendomme i RØrvig by, RØrvig samt alle efter den 24/10 1980

herfra udstykkede parceller.

NykCbing-RØrvig kommune, den 26. januar 1982

sign. Bent S. Jensen sign. Gotfredsen

Det bekræftes, at der inden for det af lokalplanen omfattede

område er udstykket følgende ejendomme

matr.nr. 17br RØrvig by, RØrvig

matr.nr. 17bs RØrvig by, RØrvig

matr.nr. 17bt RCrvig by, RØrvig

matr.nr. 24eØ RCrvig by, RØrv~g

efter den i lokalplanens § 2. 1 nævnte dato, samt at den til

lokalplanen udfærdigede servitutundersØgelse (bilag 3) tillige

omfatter disse ejendomme.

Lokalplanen begæres derfo- rettelig tillige tinglyst på disse

matr.nre.

NykØbing Sjælland, den 20. Januar 1982

sign. Erik Pedersen

LandinspektØr

~DFØRTIDAGBO~EN
FORNYKØBINGSJ. RETSKREDS

JAN. 198’2,
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Bestillings-
formular

Y- 1 fløj

Akt: Skab



Bestillings-
formular

Y- 1 fløj Elektra AlS 01- 12 42 22

Akt: Skab    nr.
(udfyldes af dommerkontoret)



IO.O.     SERVITUTTER

I henhold til kommuneplanlovens § 18 stk. 1 nr. 16,

ophæves nævnte bestemmelser i følgende servitutter:

Servitut iyst 25/9 1943 (L 435-2780) på matr.nre, ib°,

idy og idz.

a) " på hver 5000 kr.alen af parcellens grunc.

b) Bygninger skal holdes mindst 5 alen fra vejen, der

er 6 alen bred.

hegn, f.eks .................

Servitut lyst 18/11 1943 (L-508-3453) på matr.nr, ibn.

Servitut lyst 25/3 1954 (L 67-1368) på matr.nr, icr~

Servitut lyst 18/3 1954 ($444-1235) på matr.nr, icq.

Servitut lyst 28/1 1957 (L 508-474) på mart.nr, ibh.

Servitut lyst 8/2 1958 (U 343-662) på matr.nr, ide.

Servitut lyst 26/11 1956 (L 435-6173)på matr.nr, ib°.

Servitut lyst 28/6

Servitut lyst 13/2

Servitut lyst 22/3

Servitut lyst 23/3

Servitut lyst 18/3

Servitut lyst 19/1

Servitut lyst 19/3

Servitut lyst 14/1

1956 (T 438-3380) på matr.nr, icv.

1958 (U 351-738) på matr.nr, idc.

1958 (U 399-1478) på matr.nr, idd.

1954 (L 407-1367) på matr.nr, icp.

1954 (S 445-1237) på matr.nr. Ict.

1957 (T 619-342) på matr.nr, icy.

1954 (S 451-1269)på matr.nr, icul

1960 (W 8-368) på matr.nr, icæ.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

e) ........... hegn, f.eks ..................
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Servitut lyst 28/10 1944 (M 372-2802) på matr.nr. Ihr.

dersom parcellens areal senere måtte blive

forøget, må der være een beboelsesbygning for hver

5000 kv.alen af parcellens samlede areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

hegn, f.eks ................

Servitut lyst 7/12 1946 (N 686-3607) på matr.nr, iaa.

på hver 4000 kv. alen af parcellens area.l~.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

hegn, f.eks .................

Servitut lyst 24/9 1954 (Q 48b-4620) på matr.nr, ics.

Servitut lyst 24/1 1956 (U 332-397) på matr.nr. ~idl.

Servitut lyst 29/5

Servitut lyst 19/3

Servitut iyst 28/8

1958 (G 327-2918) på matr.nr, in.

db1957 (T 672-1460) på matr.nr. 1

1957 (U 162-4692) på matr.nr, leSog icx.

på hver 5000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejes midtlinie.

hegn, f.eks ............
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¯ . idaServitut lyst 8/2 1957 (T 638-693) på matr nr .

a) Parcellen må Udstykkes i to parceller på hver ca.
17OO m2, og ...............

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejes midtllnie.

e) ............. hegn, f.eks ............

Servitut lyst 2/5 1961 (X 520-4265) på matr.nr. Idn.

a) ............. på hver 5000 kv. alen af parcellens

areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra vejens’

midtlinie.

e) ............. hegn, f.eks ............

Servitut lyst 30/1 1961 (X 248-979) på matr.nr, idp.

a) ............. på hver fulde 2000 m2 af parcellens

areal .............

b) ............. foruden kvistetage ......... Bygningerne

skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende vejes

midtlinie.

e) ............. hegn, f.eks .............
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Servitut lyst 28/6

Servitut lyst 28/6

Servitut lyst 12/7

Servitut lyst 12/7

Servitut lyst

Servitut lyst

Servitut lyst

1918 (G 573) på matr.nr. 4æ.

ae1918 (58/436-8) på matr.nr. 4 .

1918 (58/452-33) på matr.nr. 4y.

¯ 4x1918 (58/453-34) på matr.nr     .

i/Ii 1918 (57/783-39) på matr.nr. 4ø og 4bx.

6/12 1918 (58/586-44) på matr.nr. 4Ø, 4bx og 4at.

6/6 1919 (58/764-27) på matr.nr. 4ad.

Servitut lyst 26/11 1920 (60/871-3473) på matr.nr. 4ah.

Servitut lyst 8/4 1921 (61/682-168) på matr.nr. 4af og 4ag.

Servitut lyst 23/5 1924 (tingbladet) på matr.nr. 4u.

a)

b)

................ for hver 2000 kv.alen af parcellens areal.

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst 24/9

Servitut iyst 1/9

ak1926 (72/545-1745) på matr.nr. 4

¯ . 4a!1928 (S 375-992) på matr nr .

a)

b)

.............. for hver 4000 kv.alen af parcellens areal.

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst 16/11 1934 (G 341-2130) på matr.nr. 4v.

Servitut lyst 28/2 1935 (F 294-3134) på matr.nr. 4aa

af
Servitut lyst 21/9 1939 (F 294-1657) på matr.nr. 4 og 4ag.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra tilstødende
vejes midtlinie.

e) ................. hegn, f.eks ....................

Form. 267 G     Otto B. Wroblewzki, N,/torv 19, 1450 Kzbenkavn K                                                                                                      4



4avServitut lyst 25/11 1939 (j 2-2339J på matr.nr.      .

Servitut lyst 20/9 1943 (Av 248-2690) på matr.nr. 4
bd

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejs midtlinie.

e) .............. hegn, f.eks .................

Servitut lyst 31/3 1941 (G 471-3274) på matr.nr. 4u

a) Bestemmelser i servitut litra b i ovennævnte skøde

lyst 23/5 1924 ændres derhen , at bygningerne skal holdes

mindst 15 alen fra tilstødende vejs midtlinie.

Servitut lyst 25/9 1944 (M 324-2385) på matr.nr. 4b°.

Servitut lyst 7/8 1942 (K 375-1760) på matr.nr. 4bb.

Servitut lyst 17/12 1943 (L 547-3814) på matr.nr. 4bg.

Servitut lyst 6/12 1945 (L 421-2766) på matr.nr. 4bh.

Servitut lyst 20/3 1946 (N 305-3934) på matr.nr. 4bp.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra vejens midt-

linie.

e) ............... hegn, f.eks ................

Servitut iyst 11/12 1944 (M 430-3332) på matr.nr. 4aq.
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a) På parcellerne må kun v&re

tilhørende udhuse, hvoraf den ene bygning skal ligge i

den Østlige, den anden i den vestlige ende af arealet.

Sidst nævnte bygning må ikke være i mere end een etage

og det bebyggede areal må ikke overstige ca. 5Om~. Par-

cellerne må ikke udstykkes eller sælges hver for sig.

Dersom parcellernes samlede areal senere måtte blive

forøget, må der være eet beboelseshus på hver 5000 kr.

alen af parcellernes samlede areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

.vejes midtlinier.

e) .............. hegn, f.eks.

Servitut lyst 21/12 1946 (G 89-3905) på matr.nr. 4t.

Servitut lyst 27/11 1942 (K 509-3173) på matr.nre. 4~z, 4dr, 4

Servitut lyst 9/2 1942 (E 90-3658) på mart.nr. 4aØ og 4dq.

axServitut iyst Ii/ii 1939 ~I 683-2202) på matr.nr. 4
be

Servitut lyst 21/6 1943 (L 198-1273) på matr.nr. 4

bmServitut lyst 14/3 1946 (N 294-2851) på matr.nr. 4

ds

for hver 5000 kv. alen af parcellens

areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende ve3es

midtlinie.

hegn, f.eks .................

Servitut iyst 18/9 1950 (M 404-2796) på matr.nre. 4br,

4cd, 4cm, 4cn, 4cO, 4cp, 4cr, 4cs, og 4cu

b) ......... og må ikke være mere end 2 etager høje.
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Servitut lyst 29/10 1920 (V 359-3204) og (B 269-3204)

på matr.nre. 9f, 9m, 9q, 9r, 9s, 9aa, 9ac, 9af, 9ag, 9ah,

9ai, 9ak, 9al, 9am, 9an, 9aO, 9ap, 9aq, 9ar, 9as, 9au, 9ax

9az, 9aæ, 9ch, 9ck, 9cm, 9cn.

med to til beboelse indrettede etager

(beboelseslag) samt en tagetage indeholdende enkelte
kvistværelser, som dog ikke må indrettes til se!vstændig

beboelse.

Kun 1/3 af parcelarealet må bebygges.

Bygningerne skulle holdes mindst iO m fra vejens midtlinie

............... anlægges og vedligeholdes som have og .........

denne bestemmelse ophæves kun for såvidt angår matr.nre.
9cn og 9az.

Servitut lyst 15/8 1935 (V 359-1212) på matr.nr. 9ap.

Servitut lyst 7/11 1935 (H 36-1820) på matr.nr. 9aq.

Servitut lyst 22/1 1938 (I 61-2681) på matr.nr. 9ar.

Servitut lyst 1/3 1940 (J 118-3302) på matr.nr. 9as.

Servitut lyst 4/4

Servitut iyst 19/I

Servitut iyst 10/4

Servitut lyst 9/4

1942 (K 230-18) på matr.nr. 9au og 9cm.

ax1945 (M 462-3776) på matr.nr. 9

1945 (M 575-78) på matr.nr. 9aæ.

1945 (B 269-294) på matr.nr. 9f 9az , o� 9
cn

b) ............ og udnyttet tagetage.

7
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Servitut lyst 16/11 1942 (Ø 154-12604) på matr.nr, iOba.

Servitut lyst 6/10 1942 (Ø 16-11173) på matr.nr, iObb.

............ hvorved dog bemærkes, at der på parcellerne 3 og 4
må etableres forretning.

Servitut list 6/12 1947 (O 679-4369) på matr.nr, iOx og iObp.

.......... herunder en udlænge til udleje.

Servitut lyst 23/10 1953 (U 230-5937) på matr.nr. IOax.

Servitut lyst 30/7 1955 (T "76-3563) Då matr.nr, iOad.

Servitut lyst 17/12 1957 (U 305-7116) på matr.nr, i0ap.

Servitut lyst 24/9 1959 (V 164-8081) på matr.nr, iObf.

3. Bortset fra parcellerne 3 og 4 jfr. den af landinspektør

S. Rud-Petersen i maj 1954 udfærdigede udstykningsplan

må forretning eller erhvervsvirksomhed af nogen art ikke

etableres ...............
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Servitut lyst 23/8 1937 (B 73-1290) på matr.nr. 12m.

2J

............... opsætter et trådhegn på jordvoldens

midtlinie .................

Servitut Iyst 23/8 1937 (H 623-1286) på matr.nr. 12k.

............ opsætter et trådhegn på jordvoldens sydside.

Servitut iyst 10/6 1941 (K 480-876) på matr.nr. 12s,

12ar 12ay 12az 12aæ og 12aØ

Servitut lyst 10/6 1941 (D 139-876) på matr.nre. 12ai

12al, 12am, 12an, 12a°, 12aP, 12as, 12at, 12au, 12av,

12ax, 12aY, .12be, 12bn, 12b°

med hegnspæle med mindst 3 rækker sædvanlig

ståltråd .............

d) ingen parcel må bebygges nærmere skellene end 2,5 m.

Servitut lyst 24/7 1945 (I 91-1745) på matr.nr. 12ag.

................ som have ...............
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Øervitut lyst.30/iO 1980 (F 687-30980) på matr.nr. 12x.

Servitutten aflyses i sin helhed.

Servitut lyst 19/3 1981 (D 376-7057) på matr.nr. 12g.

2. He@n

Ejendommen matr.nr. 12g må for såvidt angår skellet mod

mart.nr. 12p kun hegnes med et lavt trådhegn med en enkelt tråd

og af en højde på max. 0,50 m.

10
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Servitut lyst 21/6 1918 (57/641-59) på matr.nr. 151 og 15m.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

På hver parcel må kun opføres v±lla, hØjs~ 2 stokværk
foruden kælder og. med bol±~ ~or hejst 2 fam±l±er.

Servitut lyst 1/4
og 15bf.

1921 (62/243-43) på matr.nr. 15i, 15q, 15r~

a)

b)

.............. for hver 2000 kv.alen af parcellens areal.

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra veje,ns midtlinie..

Servitut lyst 6/4 1923 (65/421-81) på matr.nr 15° 15v ¯ , Og 15x

............. for hver 4000 kv.alen eller 1576 m2 af parcellens

areal. Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midter-

linie .................
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Servitut iyst 8/7 1930 (D 567-751) på mart.nr. 15q og 15r.

a) ............. på hver 5000 kr.alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 12 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

e) ............. hegn, f.eks .................

Servitut Iyst 28/11 1939 (J 12-2444) på matr.nr. 15t og 15am.

på hver 4500 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejs midtlinie.

hegn, f.eks .........

Servitut lyst 23/4 1942 (G 269-298) på matr.nr. 15°, 15v, 15x.

Servitutten aflyses i sin helhed, idet den giver ret til

parceller på 4000 kv. alen (1576 m2) og derunder.

Servitut lyst 24/6 1944 (M 192-1278) på matr.nre. 15Ø, 15aa,

15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af 15ag 15ah, 15ai 15al 15an-

og kun 1/5 af hver grunds areal må bebygges.
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Servitut ~[st 27/1 1945 (M 466-3906) på matr.nr. 15g.

Servitut lyst 15/3 1943 (K 670-4526) på matr.nr. 15y.

Servitut lyst 18/10 1955 (T 242-4826) på matr.nr. 15n.

a) ........... på hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygn�ngerne må holdes mindst 15 alen fra vejens midtlinie.

d) ........... hegn, f.eks ............

Servitut lyst 14/11 1945 (N 168-2511) på matr.nr. 15ak.

på hver 5000 kv.alen af grundens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilst~dende

vejes midtlinie.

e) .............. hegn, f.eks ..................

Servitut lyst 12/9

Servitut lyst 8/2

Servitut Iyst 12/1

1947 (B 406-2900) på matr.nr. 15i og 15bf~

1957 (T 639-694) på matr.nr. ~ ap

1957 (T 614-202) på matr.nr. 15ay

Servitut iyst 20/11 1956 (T 562-6070) på matr.nr. 15aæ.

Servitut lyst 6/12 1956 (T 569-6328) på matr.nr. 15aØ.

Servitut lyst 28/12 1956 (T 599-6734 og 6735) på matr.nr. 15av

og 15ax.

Servitut lyst 19/3 1957 (T 673-1462) på matr.nr. 15ba.

Servitut lyst 28/3 1957 (T 688-1668) på matr.nr. 15ar

Servitut lyst 30/3 1957 (T 691-1719) på matr.nr. 15as.

Servitut lyst 25/4 1957 (U 20-2152) på matr.nr. 15bc.

Servitut lyst 8/6

Servitut lyst 14/7

Servitut lyst 15/7

Servitut lyst 15/7

bd1957 (U 91-3101) på matr.nr. 15

1957 (T 633-3712) på matr.nr. 15be.

1957 (Av 446-3901) på matr.nr. 15at.

1957 (U 128-3901) på matr.nr. 15au.

Servitut lyst 14/10 1957 (U 223-5772) på matr.nr. 15bb.

Servitut lyst 28/2 1958 (U 377-1079) på matr.nr. 15bl.

O,,o~.W~b,e.~~~~~~~~~~~~Y~~~~ 5/4 1958 (U 417-1736) på matr.nr. 15bh.



Servitut lyst 16/5 1958 (U 481-2681) på matr.nr. 15bg.

Servitut lyst 14/9 1959 (U 171-5077) på.matr.nr. 15aq.

Servitut lyst 23/10 1959 (v 582-9066) på matr.nr. 15b.

b) Bygningen skal holdes mindst 15 alen fra tilst~dende
vejes midtlinie.

e) ............ hegn, f.eks ....................

Servitut lyst 7/1 1957 (T 612-80) på matr.nr. 15az.

c) ............. hegn, f.eks.

Servitut lyst 12/ii 1959 (V 619-9749) på matr,nr. 15bk.

b) ................... foruden kvistetage ................

................... Bygninger skal holdes mindst 15 alen

fra tilstØdende vejes midtlinie.

e) .................. hegn, f.eks ...................... :..
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Servitut lyst ii/i0 1929 (D 139-1506) på matr.nr. 17p,

17q, 17r, 17s, 17z, 17b~ 17bl 17bm, 17bn 17b°

a) ............ for hver 4000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst 10/3 1930 (D 139-2789) på matr.nre. 17p, 17q,

17r, 17s, 17z, 17bk, 17bl, 17bm, 17bn, 17b°.

Servitut lyst 22/4 1931 (E 284-164) på matr.nr. 17x.

a) ........... for hver 5000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtiinie.

Servitut lyst 23/6 1934 (D 139-811) på matr.nr. 17p, 17q,

17r, 17s, 17z 17bk 17bl 17bm, 17bn 17b°

a) ............ for hver 5000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

e) ............ hegn, f.eks ..................
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Servitut lyst 19/12 1934 (G 382-2443) på matr.nr. 17æ.

b) Bygninger skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

hegn, f.eks .................

Servitut lyst 14/6 1937 (H 77-691) på matr.nr. 17Ø og 17ab.

for hver 5000 kv.alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende vejes

midtlinie.

Servitut lyst 23/8 1937 (O 220-1284) på matr.nr. 17p, 17q,

17s og 17bk.

........... og på resten af strækningen opsættes et tråd-

hegn i midtlinien.

Servitut lyst 21/12 1937 (An 272-2336) på matr.nr. 17aa.

............. for hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.
Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra vejenes midt-

linie      . ...............

hegn, f.eks .......................
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. . 17bhServitut lyst 13/12 1950 (Q 583-4133) på matr nr        ,
17at og 17bl.

Servitut lyst 5/12 1950 (Q 563-3990) på matr.nr. 17as.

Servitut lyst 22/11 1939 (I 694-2305) på matr.nr. 17ad.

Servitut lyst 8/8
17bt.

1945 (N 45-1530) på matr.nr. 17an 17bs

a) ............ på hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

e) ............ hegn, f.eks ................

Servitut lyst 13/1

Servitut lyst 24/3

Servitut lyst 24/5

11951 (Q 464-4712) på matr.nr. 17

1938 (I 106-3385) på matr.nr. 17ac.

1944 (I 106-815) på matr.nr. 17ag

Servitut lyst 21/11 1945 (N 177-2572) på matr.nr. 17al.

Servitut lyst 21/11 1945 (N 178-2574) på matr.nr. 17am.

Servitut lyst 26/8 1949 (Q 128-2247) på matr.nr. 17a°.

Servitut lyst 7/12 1950 (Q 572-4033) på matr.nr. 17aq.

Servitut lyst 20/9 1951 (Q 206-2790) på matr.nr. 17ar.

Servitut lyst 13/12 1935 (H 77-2142) på matr.nr. 17ø og 17ab.

Servitut lyst 8/4 1950 (Q 365-104) på matr.nr. 17ap.

Servitut lyst 1/12 1951 (I 69-3847) på matr.nr. 17au.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejes midtlinie.

e) ........... hegn, f.eks ................
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Servitut lyst 25/5

Servitut lyst 25/5

1955 (T 134-2394) på matr.nr. 17aØ

1955 (T 135-2395) på matr.nr. 17ba.

........... og skal også ligge iO m fra nærmeste vejkant.

Ophæves kun forsåvidt angår den syd for ejendommene beliggende
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Servitut lyst 1/4 1921 (62/243-43) på matr.nr. 24s, 24bc.

Servitut lyst 12/11 1935 (H 42-1861) på matr.nr. 24ad og 24ae.

Servitut lyst 6/2 1925 (69/418-3452) på matr.nr. 24t

a) ............ for hver 2000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst iO/ll 1922 (65/8-2352) på matr.nr. 24ab.

.................. for hver 4000 kv.alen af parcellens
areal.

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens.midtlinie.

Servitut lyst 25/2 1927 (72/985-3320) på matr.nr. 24ag.

Servitut lyst 25/2
24bc"

1929 (C 412-2316) på matr.nr. 24s, 24ah

Servitut lyst 1/9

Servitut lyst 18/5

Servitut lyst 9/7

am1928 (C 38-993) på matr.nr. 24

1929 (A 304-359) på matr.nr. 24a°.

1928.(B 626-665) på matr.nr. 24al.

a) .............. for hver 4000 kvadratalen af parcellens

areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens

midtlinie.
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as
Servitut lyst 14/10 1933 (F 619-1679) på matr.nr. 24

Servitut lyst 23/1 1946 (M 408-3273) på matr.nr. 24cm og 24eØ.

a)

b)

......... for hver 5000 kv. alen af parcellens areal.

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtllnie

......... hegn, f.eks ..................

Servitut lyst 25/9 1934

Servitut lyst i/iO 1934

(G 285-1693) på matr.nr. 24au.

(G 293-1747) på matr.nr. 24y.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra tilstødende

vejs midtlinie ...................

e) ........... hegn, f.eks ....................

Servitut lyst 7/12 1934 (G 371-2322) på matr.nr. 24ap.

a) ................ for hver 5000 kvadratalen af parceilens

areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.
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Servitut lyst 31/7

Servitut lyst 31/7

Servitut lyst 2/5

1936 (H 681-1027) på matr.nr. 24bk.

1936 (H 275-1023) på matr.nr. 24~O.

1936 (H 209-253) på matr.nr. 24br.

............ Bebygget areal må højst andrage 15% af grundens

bruttoareal ..................

............. Bebyggelsen skal holdes mindst 8 m fra vejens

midtlinie ....................

............ Dog må der yderligere opsættes hegn af anden art,

når dette bliver af lettere karakter .................

Servitut lyst 20/2

Servitut lyst 22/1

1941 (J 440-2761) på matr.nr. 24by.

1947 (N 675-4321) på matr.nr. 24x.

på hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende vejes

midtlinie.

e) ............. hegn, f.eks ......................
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Servitut lyst 19/11 1942 (H 622-3076) på matr.nr. 24ci.

Servitut lyst 23/11 1946 (H 622-3399) på matr.nr. 24r.

Servitut lyst 4/11 1938 (Ar 313-2232) på matr.nr. 24v.

Servitut lyst 2/9 1937 (H 632-1403) på matr.nr. 24bu.

Servitut lyst 17/5 1938 (I 155-356) på matr.nr. 24bz.

Servitut lyst 12/2

Servitut lyst 23/1

Servitut lyst 20/3

1944 (Aw 440-4611) på matr.nr. 24ch.

1942 (M 408-3415) på matr.nr. 24cm og 24eØ

1946 (N 306-3936) på matr.nr. 24cn.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejes midtlinie.

e) ................ hegn, f.eks .....................

Servitut lyst 13/4 1943 (K 624-185) på matr.nr. 24cg

a) ........... på hver 2000 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra vejens midt-

linie.

e) ............ hegn, f.eks.

Servitut lyst 30/10 1980~’(H 657-30981) på matr.nr. 24av.

Servitutten aflyses i sin helhed.
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Brend~ trup.

UnderskrevneBankkasserer p. E. bassen som Ejer ar Matr. ~r. 9~,
9~ og "9~ a£ Rdr~lg, der er bellEgende mellem R~r~ig Klrke 6g ’Amt=-
plantagen og sidder op tll 9£ lbidem~ ~rklmror herved for migog er-
teer�IKende Ejere "a£ de nmvn~e EJendøm�e, a~ Jeg paalmgger disse ~~1

.gende Forpllgtelner~ der vil være «t tlngl�se som servitut-og Øant-
stl£tende nm~terter Kredit- og Hypethek~orenInc~mldler pas de n�vnte

,.Ejendommet
~,~ .    Nuv,:ronde "og £rem~ldig. Ejere ur de herved omhandlede HJen(lomm.
¯ b.g P~rcellur £ra disse EJendomme skal have Pmrd~eleret |t£ enhver År~
påa den l’angs .Ejendommene Vestgrmnso værende vej Imod¯ at deltage I
VCdll’grholdelnen a£ don, dog kun £or de Parcellers Vodkommeåde0 der
~tgder op til Vejen, samt ~ct tll at benytte et paa Ejendommene
rebede V«ndvmrk~~nlmg mod £orholdsm~sslg at deltage i Vedllcehold;l-
sen af =~zmme Anlmg.

Udgifterne taa Vedligeholdelsen af Vejen afholdoa efter ~ket Ud
~tyknlng alene af Ejerne a£ de Parcellor~ der £aar ~acadd ~II vejen
og I Porhold tlf Pncadelmngden,              .

Ve~ligeholdelsen af Vandværksanlm~et med tllhdrende
Icdnlnger £erdele~.l Po¢hold tll Parcellernes Areal.

Af llenn¥n tll Stempllngen erklmres» ab Bidraget l~glge nmrvmren
do Deklaration Ikke ant~ce~ at overstige Kr. 200.- aarllg.

’KØbenhavn, arn 25~ Oktober i920. P. E. bassen.
b~~t 29/10 1920. 60/0~0
Rgrvig.fol. ~4~     ^nm: Pas EJendommen hviler præJudlterende 21.000

Kr. 1£1. Oh1. t11A. Krt=tlan=en.
i ¯                                  Brendstrup.

L. ~204.                D e k 1 n r a t 1 o n,       Sip. 11 Kroner.
Undertegnede Bankkasserer P. E. L~ ø ø ¯ n erklmrer herved For

" sig og c£terfMlgcndo Ejere af’Mare. Nr. ~~. ~~ og ~q a~ R~rvIg og
Parcollor~ der,mestre bllvø udstykkede ~ørfra~ at der herved paal�g-
gee EJendommene f~l~ende Bebyggelse3- og Bønytte~s.o-s-~~d~krænkniÆger.

Paa Parcellen mua kun opfører en Debats" ~~~~nlng mod to til Be-
boelse indrettede Etager (Boboelso~~~~~samt en Tagetage indeholden-
de enkelte Kvlstvmrelser~ som~~oÆlkke mas Indrettes til
dl~ Beboelse.            ~                                 .

Bygningerne mas kuÅ~-~t~Jeno tll Beboelse ~or 1 Familie.
Drlvhu3c samt~dre Udhuse til Beboernes Behov mas opføres pas

grunden.

By~n«~~gcrne skulle holdes m~ndst 10 m ~ra Vejens Mldtlinle.
’,ÅÆlngcr~ der 6pf~re~ paj grunden, skal ymte l. Vlllastil~
at alle frie a~nlige S~der~ egens de mod Nabo vendende eventuelle
Brandcavlc og BaCåttre~ skal udf~res ~o~ Facader. og med ondartet ar-
kltektoni~k Behandling.

.I



lyst 12/7-1918



5~st sø m Ad]@ ~ust o g sei~Itu~s~ Iftende     " 12/7 !91S
~0 rti~ røv Is~ Anm: i) aa arce~llen’~4Iler Ærdsel’sret .fe r 4~

2) 1(90 Kr. tI10verfØr�n e~et. 3) i~0 Kr. ti1 Statskassen~

~rs]

, Ove.r:

’J.. N:

~and~

.~, I:

P i!.g

smm.t
dsr

mig
gIv~

I he
~91~

V ~

5)





Skøde-.og pam%eprotokol for Dragshølm birk nr.57[1916-18]

Tdr’. Land ................... Tiden. 40000 -Kr ........ F! ~sIkrInger.r~st, efte
ti1 S~askassen° g 200 Kr.~tI] Kredlt° ~Iflg. denne 0 b~]igatloh. <"

~.~ ret.age~se. - .%. Nyk~blng ~j. den 290ktobe# l£18-
Niels C~r. ChrIs~~ns@n Til.’ ....... .OPl~~snIpg): H.,I.B3 tre
si- L..Hansen ~rtIk~tlIe r Nyk,~~Ing Si.
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6 - 2 -:1925.
fatter til enhver Tid en rente af 6%.

10/2 .1902 om Anbrin

Den pantsatteEJ endom bes%aar a.f:

Ma~r. Nr. 8ap af VeJl. eby af Har%~orn~~2~ Alb.

Pas ~ævn%e Eå.endom paahvller Deklaration læst

gelse og Vedllgehol, de±se af en RØrledning i LandeveJsgrCften,
Deklaration om aarllgt Vandværksbidrag. tll HCrve- VeJleby Vand-
værk 20 Kroner. F’ærdsls’rettigheder for Ma%r. Nr. 8ah, .8ak og 8ai
Veåleby. Deklaration læs’% 7/12 1917 om l~orpllgt els er over for
Nordvæsts’Jællands .H~JbsPændings elek%ricl%e%sværk ifølge Sk~åe

pas .8b~VeJleby, findes Vejret ad et 2 Meterbredt KMrespor tll
Forde!¯ for

8b~
og Para eller herfra.

Spar ekaås en er bekend% "med f~lgende Be~rkninger i min Ad-
korns%, og Rø%san~rkning om disse frafaldes: Til yderligere SiK-
Merhed for skadesløs betaling af denne 0bliga%lon med Renter har
@aardeåer troels Saras Svendsbåerg VeJleby,~ ~aardeåer Helge ~
~mz~æ~ Bendts en, Herre, Bankbestyrer P.e%er Rasmuss en Vig. Yar~l-
culler pet~ Kristen Vig~ Murermester L. Lukkassen Esbjerg, KØb-
man� Jens ~#e~~ers en, EsbJ rg underskrevet, som KautÆonlster og Selv
sk¥1dnøre en for alle og alle for en .

Tll Bekræftelse med min Und-erskrift. i 0verværelse af tvende
Vi~t erl Igh eds vidn er :

H~rve Hot el, den 5/12 1924.
Knud Marius ~Christens en.

bl iv e
s es:
a ;

he
li

ende,
d ¯

Væ
eo Ve

g~

og ef
medde
fra M
ophæv

Som kautionister og S elvs kyl dn er e: j,~)
’~ å hv°ra

Peter Rasmussen. L. Lucassen. ~xx,x,~,~~k,,~~".~~rsen. tant

Pet er Christens en. Helge Bendts en. troels~ Saras.
den I

t er

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Dato og om Oplysning.
for F. Nasmuss ens og P. ’ Kr is t ens ens ~nde~skrlf.~:

Jens Nasmuss en.     Kristlne Mads en.
J. P. Christens en.      P. Schmidt.

J ens - 01s en.
H.erforanstaaende obligation, tilf~åes, at Bankbestyrer Pe-

rasmuss en Vig, fragaa som Kautionist om 5 Aar fra Dato hvori-

mod at V08~mand Knud Marius Kristensen skaffer en 2åen kautionist
i hans S,ted.

Her f.o..ranstaaende obligation fornyes herved i alle dens
Ord oå Punkt er .... ~~Æ

H~rve Hotel den 28/1 1925.
.~,~~/Ø~~~,¯ Knud Christens en. /_ d-

Til Vitterlighed om undørskriftøn.
Jens yeter olsen¯ Anders Kristen Jensen.

Stempel 1 krone, ren~ebevilling meddåel».
6 - 2 - 1925.        .               69/417.

.__,,~.., .~ . ~~ , ~, , .--
5.5452. K~bekontrakt. Stempel Ii Kr.

Under% egn øde .Tapets erermester~Holger Andres en som Eder~ af

udlodden Matr. Nr..24r R#rvig~ By og Sogn sælS er og overdrager

herved t’il fr#ken.Alma S~’rens en en ) ara el fra nævnte Ma~r. Nr.
af Areål m.2. lig 5570.B Alen, betegnet .som Nr. 178 og 179

m ed e.n
u~lagt

is% ¯

hv er

at fe
ell er
S~lg e
Afdra
Bu ems
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Bygni
v entu
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.og.pantepro.t~~ol for Dragsholm birknr. 69[1924-25]

Parc,ell.en,_F___,n.~~_.tiltrædes strax af KCberen,

den-gase n~lde~de Skatt er og Afgift er.

ff. nr

nu er
Helge
Navne
brugs
RCrvl

kes,
for K

der udreder alle af

~arcellen smiges som den er og forefindes’og med de Rettig-

heder, Byrder.og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, i
hvil~en Henseende bemærkes, at Parcellen er %iendepligtlg.

iøvrigt paa f¢Igende nærmere Vil-ningsapprobation meddel es, og
kast :

KØ~ en
Fac~de af ca. 60 Alen imod en af m~g Vest .for Parcellen Augua
16 Alen bred Vej, paa Betingelse af, at.fornCden Udstyk-

~ !:! Helge



1925.
5.

Der paalægges herved den solgte
bliver at sikre ved Tinglæsnlng sam%i

8es:

ao R~gx~mgæmmæ ~aa. ~rc ell en maa kun
tilhørende Udhus~for hv.er 2000 Kr.

~cb~ Bygningerne skal holdes mindst 12¯ "Grunden maa ikke benyttes til fabr

Varcel fØlgende Forpligtelser, d
digt med at KØberens. SkØde tinglæ-

opfør es en Beboels es bygning med

A1 en af Para ell ens Aare&l.~
Alen fra Veåens Midtlinie._~
ik,. Værksted eller anden Virksom

hed, der foraarsager Larm.,
llgt Skuet ell.er paa anden

ende, ligesom, der ikke maa drives San

~~,-~~Æ~/_d. Fgrinden nogen Bygning paab.egynd,es
være. at forelsegge Sælgeren til App

e. Ved Parcellens Bebyggelse ør ~KØber
get ens eller dennes Arkitekts SkØn

Paataløre%%en med 1.iiH ens ym

RØg eller ilde Lugt, frembyder ubehage-

lignende Maade er til Ulempe for de 0mbo-

atorlum.
,. vll t.egnlng af. Bygningens Facade

robatløn.
en pligtig at sætte et efter Sæl-

net Hegn.

disse Servituter tilkommer S~lgeren

d.er llg el ed es ~ har ret til at

dem, ligesom de, naar Samtykke.

~r. 24r foreligger, helt kan

og ef.terkommende Ejere af Mart." Nr. 24r,
meddele mindre betydende Afvigelser fra
fra Majoriteten af l~arc el eJ er e fra M~tr.
op’heeve dem.

Denne Paatal eret kan tiløverdrag es en kommunal Autoritet.

KØbesummen er         at til i000. Kr., skriver et Tusinde Kroner,
hvoraf kontant er betalt 75 Kr., medens den i~vrlgt berigtiges ved kon-
tant Betaling af 75 Kr. hver den iste Juni og Iste December~ første

den Iste:December i~17.
Den til enhver Tid skyldige Del af KØbesummen forrentes fra den

Iste August d..A. at regne med 5% p.a., hvilken Rente erlægges bagud

hver Iste Juni. og iste December første Gang den Iste December 1917.
Naar ~Øberen har betai~ 500 Kr. af K~besummen er hun berettiget ti

at fordre sig Sk~de meddelt, hvilket Sælgeren er pligtig at udstede
eller at foranledige udstedt, imod at der ler RestkØbesummenleveres

S~igeren iste F~iorltets Panteobligation i Farceilen, klausuleret med
Afdrag og Renter som.fora~fØrt og ~~vrigt efter 0verretssagfØrerne V.

Buemann og Willia~m Lunds Moncept~ og Saa!edes, at Sælg.erens 0bligat~On
rykker tilbage for ¯et saa stort Laan, som kan. erholdes i Farcellen med
Bygning af Østifternes Kreditforenings- eller Kredltkas~es ~idler, e-
ventuelt til 4~~ ~og med statutmeessige Forpligtelser, dog at Sælgerens
Tilgodehavende skal være hØåest 1/5 af det foranprioriterede Laan, idet

¯ det ellers vil være at nedbringe hertil, forinden Tilbagerykning finder
St ed.

Alle med oprettelse.af denne Kontrakt, med Udstedelse og Tinglæs-

nlng af SkØdet og forn~vnte obligation tll Sælgeren, samt Handelens
Berigtigelse i det Hele forbundne Omkostninger og Afgifter - derunder

ogsaa 0pmaallngs- og Udstyknlngsomkostnlngerne- betales af K¢berlnden.
MedunderSkrevne FrØken Alma. SCrensen erklærer mig som K~berinde

enig i de foranfØr~te Salgsvilkaar, som åeg forpligter mig ~II nød e og
skadeslØst at opfylde, idet åeg i SØgsmaalstilfælde underkaster mig¯ den

ved Frd« 25de Januar 1828 h~emlede hurtige Retsforf#ignlng.

Da den solgte Parcel ikke er særskilt.Vurderet¯ til EJendomsk¥1d

ansætter vi dens Værdi i Handel øg Vandel paa Tro og Love tll ii00 Kr.,

hvilket medfører Stempel til Taxt .ii Kr.

KØb enhavn, d. 50 ’
1917.
An d ers en.

Roskilde, den 27 August

Alma SØrøns en.

Dam efrls Ør ind e.
Algade 171

Ros kll de.
i!

Auguat
~ Holg er

1917¯

eS k Ø d e :Da KØbesummen ifØlg foranstaaende KØbekontrakt af 27. August 1917
nu er betalt, skøder og endelig overdrager Undertegnede ~apetserermestm
Holg er An~s en herved til KØberinden,~ FrØken Alma Cohstanc ¯ Hagendrup
Navneforandrlng fra SØrensen) den indbømøldte Parcel, der nu ifølge
brugsmini~teriets Skrivelse af 31te Januar 1918 under Matr. Nr. 24t
R~rvig by og Sogn er bleven skylds~t for Hartkorn ~ Alb.

Da der under ~vnte ~atr. Nr. er matrikul er et 110 m.2, Ved bemær-
kes, at dette Areal skal til Stadighed henligge som veJareal tll brug

for K#beren, Sælgeren og andre Para elkØbere af Arealer fra Sælgerens



EJendom~i R#rvlg, ligesom

EJ ere a.f, p.arc ellen steds
paa de ved Sælgerens Salg

r ea I er.

- 1925.
s elvf¢Ig elig KØb er en og ef% erkommende

e skal have fri og uhindret Færds.elsret
af Para ell er som VeJareal er -udlagte A-

1924.

¯ Skatt er es tant er til.

K#benhavn, den 27 Dec ember
Nolge.r Andersen.

Der paahvller ikke fornævnte Ejendom

som
fond
mig

,de

Amts tu en.
"    Parc ell en Matr. Nr.

Skriv els e af 51/1 1918 sky
Vurd er Ingss umm en til

med Matr. Nr. 24~/mfl. stos
Vurdering iigele~es vurder

24t .R#rvlg .er .v’ed landbrugsminlsterlets

Idsat for Hartlk:0rn-~ Alb.
EJ endomsskyid er 2..000 Kr. i For-ening

t.. 5. alm. Vurdering. Var ved 4 alm.

et i Forening med Mart. Nr. 24r mfl. ~Ø.

S mS t.o
Holbæk.Amtstue, den 2/1

--
’1- ’ 6/~__~v~.i.9_~5...læs t.

1.925.

69/418.

med"
I hv

Kr ed
Nove
sat
Matr
med

Br ends trup.

og I
og 1
Drlf
re I

rlng

k V Ijt % e r i n g                ~ ~"
paa panteobllgatlon af ii unl og 15 Juli 1909, læst 5     -..    ,
fra Christen petersen tll Baroniet Adelersborg for 1050 Kr. med
Pant

§ 4

I matr. Nr. 55 Vallekll.de R~: Sogn, BJerresØ .By.           -

I~,Nærværende OblÆgatÆon er,, inå�~~Eø~ unåø~ åen ~ henhold %~1

1 Lov Nr. 565 af 4/-19 1919 tll Fordel for Succ essorerne til

Baroniet ~delersborg opr~,ettede Fond og kan ikke uden lenskontrol-

lens Samtykke afhændes, pantsættes
lenskon%rollen, den 24

ell er kvit~teres.
Febr. 1921.

P. i. V.
\

ul ¯ Navn.
Justl%sministeriets Paategning af 15 Juli 1909 og .Lenskon-

trollens Paategnång af 24 Februar 1921 skal ikke være til Hinder

for, at denne Obligation .kvitteres og udsl.ettes af pantebogen,

naar samtlålg dermed uden præåudlc erende Retsanmær~ning tinglæs es

en af Jens Christian Petersen til samme Kreditor før samme BelØb
og med lige Sikkerhed udstedt Obligation.

Berettiget til at give Obligationen den i saa.Henseende

forn#dne Paategning er Lensbaron Fr. Zytphen-Adeler.
lenskontrollen den 16 December 1924.

ul. navn.       ul Navn.

I Henhold til Lenskontrollens Por&nstaaende PaategnÆng af
16 December f. A. kvitteres hærværende Panteobllgation tæl udslet

%els e af Pantebogen paa Beting els e af, at der samtidig hermed

uden .~ræJudic erende Retsanmserkning thinglæs es . en af jens Christl

an petersen tll samme Kreditor ~for samme Bel#b og med»llge Sik-

kerhed udst edi Obligation.
For Lensbaron Fr. Zy~phen Adeler i henhold til Generalfulå

magt.

a f læst

g end

Bran«

Kald

læs %.

der o
mig t
brugs
ken .P

s en v
forpl
cell~
Jeg h
me Re
dog ~
indes

den 26 Januar 1925.K#benhavn,
Gunnar sally.

og udslettet 6 - 2 - 192 5.                        .69/420.            ,

Br ends t rup.

Mater.
’iflg.







d. 2_4 - 9 - 1925..

gatiæen vil derfor ogsaa k~~ være :.at stemple cg t~_oglæ~se i Forhold til 5.000 kr.
Kffoenhevn, den 15’ Se l~ember 1926.

Den sJællandske B~mde.«tands Sl~rek~ sse.
Gyr ing. V.M. ’Amdr Ul~

d. 24 - 9 - 1926.
/Gr ~hd ehl.

72/54~.

I
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(~ f �bedres.
Udebliver Jeg me� betal ingen .. .....................

......,.... Ejendom.
Som debi~ ~r s Hustru tiltz~,,der medundertegnede den ske~e Fant s~tning.-

deu 16’ se izember 1926." p- t ¯ Nyk/oi ~g Sjæl land ~
- Alma petersen. ThO~v~id Fetersen.

Til Vitterlighed, tillige om rigtig D~tering:
Ed.i~h Ls, r sen. A. Mollerup Th ~nsen..
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Skøde- og panteprotokøl for Dragsholm birk nr. 65[1922-23], side 421 nr.Bl lyst 6/4-1923 4�Æ

6 -_!_:_!9_~2. -
hviler ikke Parcellen Mart. Nr. X~ 6£ 0verby By- og Sogn, der ved Land-
brugsmlnlsterlets Skrivelse af 50/12 1919 er skyldsat i-~ Alb.,Skat%p-
restancer ~ll Amtstuen. Parcellen er vurderet til EJendomsskyld til
2200 Kr.under L~be Nr.14 - 4 alm. Vurdering.

Holbæk Amts-tue den 24/5 19å5.
B. ~e ~muth.

Læs t      ,                6-4- x 9å5                   65/4 ~9       ~Å
KoP% førevls%.

o.79.
paa Skadesl~’sbrev
til Bager

0vsrby By

Da ~et f~ran o
frle%,kvltteres fo
øg Udslettelse af

K~benhavn, den 1~
I Henhold til den

Brends trup..

K v I t t e r i n g
af 4 ~arts 191~,læst

H.M.J.N. leIsen m. fl. for 800 Kr. med Pant
og Sogn.

Pcl. Eans Chr. Jens en
i ~atr. Nr.12g og 25

mtalte Cældsbrev af 4’ ~arts
ranstaaende Skaåesl~sbrev til
Pan%ebogen.
l~e bt. 1925.
i Gældsbrevet Indhold~e Bemyndigelse.

Den s Jællandske Bondes tands Sparekasse:
Gyring.     V. M, Amdrup.

uds lettet

1915 nu er f~ldt ind-
Aflæsning i ~etten

Aflæst og 6-4-1925 65/421 _/"

~ ~Z. . ..... ,_ .... ,___~_~~_~å,__~_~_~~ ._.
L.~O. P a a t e g n 1 n g
~aa Pan~øøbll~atlon af 11 Ju,~ 1904,1~t 24 s.~.f~a H.0.Hansen til

¯ ~~.~ S%a~kassen for 400 Kr.med Pant i Matr. Nr.54 Nakke By, Rgrvlg Sogn.

.~: Nærværende 0bl~ga%lon stor 400 Kr.fornyes herved af mig ~ Henhold
til D.L. 5-14-4.

Denne Paategning kan paa min Bekos%nln~
protokolleres.

p.t. Nyk~blng Så., den 28" Marts 1925.
Hans 01af Hans en.

s %emplss, t ing Ises es ¯ og

Til Vitterlighed :

Holmen.        ]~. C la. us en.
Amts tuefil ia Ibes tyre r. Amts tuekont o~ls %

~ b e ~ ~ ~ ~ r « k t. Stempel 8
Underskrevne Tapetsermeæ%er Hol~er Antitesen sælger o~ owerdr~Øer

herved tll Hr.~hor Eihy en Crund af NMrwi8 By o~ So~n .netto Areal
4000 ~ Alen,Parcål Nrø124-125 paa LandinspektØr Wele%emexers ~Udøtxk-

Parcellen tiltrædes straks ~f K~beren,sælgea
reflndes og med Ne%%iShede~,Bxrder og ~orpligtelser,hwormed den har
tilhørt Sælgeren o~ m.H.t. Serwl%uter,BXrder o~ ~o~pllgtelser henvl-
ses. tll det deaam~a~ende i tidligere, meddel% Sk~de
af RMrvig anfMrte Skatter og Afgifter .udredes af K~beren saasnart
Parcellen er skyldsat un�er, særskilt Haft.Nr. og UdstFkn~ngen er
0rdeå,hvilke% sker #~#~~ ,n~reø% #~.

Kibes.ummen 800 Kr.er
Sk~’de meddel.es Kgberen eller sener.e Eåere,saa

er i 0talen,der llgelede.s betaler ~lle med Uds.tykningeT~,St~mpel,SkWde
og Tinglæsning for forbundne Udgifter. Af H.t. Stemplingen ansætter

den solgte Parcels .Værdi i Handel. og Vandel til

s nart Uds tykningen

vi paa Tro og Lovs
800 Kr.

Denne Parcel er solgt med de samme Rettigheder og Forpligtelser,By:

der m.m. ~~--_ ~_~"n*~ som naevnt i KMbekontrakten af 29/9 1921,hvortil
åeg henviser.

åo20/7 1922
Kgber. Thor Eibye. Sælger: H~lgeÆAndres en.



S K~ D E :         ,.
Underskrevne Tapets erermes ter Holger Antitesen søm Eder

Mat-r. Nr.15b_.af RØrvlg B~. og Sogn skøder og endelig, overdrager
¯ herved tll Hr. Thor Eibye åen fra Matr. Nr.~5b udskilte Parcel
Matr. Nr.15o af RØrvig By. og Sogn, med Areal ifølge Matr.~~rt

og skyldsat for Hartkorn 1 Alb.paa følgende nærmere Vilkaar:
Parcellen sælges som den er og forefindes og med. de Ret-

af

tigheder,. Byrder og l~orpligtelser,hvormed den har tilhørt mig
(Parcel Nr.124-125 paa Weitemeyers Udstyknlngsplan) og i Henhold

til tidligere oprettetKØbekontrakt af 20’ Juli 1922 og med Hen-
syn til .Se.rvituter, By~der og Deklarationer I Overensstemmelse

med P&ntebogen. Parcellen er allerede tlltraadt af ~Ø~e~en,der
udreder alle fremtidig forfaldne Skatter og Afgifter.

K~’besummen 800 Kr.. er afgåort.
Alle med dette SkØdes 0prettelse,Stempling og Ttnglæsnlng ~.

forbundne Omkostninger og Afgifter beruses af KØberen.

Af Hensyn til Stemplingen ansmtter vi .Pas Tro og-Love den
solgte Parcels Værdi 1 Handel-og Vandel,til 800 Kr. og er KØb
kontrakten st~mplet, l Overensstemmelse. hermed. Der paalægges’~en

solgte Pareel følgende Forpligtelser~der bliver at tinglæses
samtidig med nærværende SkØde.

Pas Parcellen mas kun opføres en BeBoe ls es bygning med til -

h#rende Udhas~for hver 4000 D Alen eller 1576 D Meter af Parcel-
lensAreal. Bygningerne~ skal holdes mindst 12 Alen fra Vejens-
Midte r 1 inie.~

~runden �aa ikke benyttes~ til Fabrik, Værksted eller anden
V~ksomhed, der foraarsager Larm, RØg eller ilde Lugt, fremby-
der ubeh&geligt Skue eller pas anden lignende ~aade er til U-
lempe for de o�boende,llgesom der ikke mas drives~Øanatoråum.

l~orlnden nogen Bygning paåbegynåes ,vil Tegning af B~gnin-

Eens     l~acade,    være
til Approbation.

Ved Pa’rcellens Beb2ggelse

Eåere pllgti~at sætte et efter¯
Sk~n net Hegn.

at forelægge Sælgeren eller dennes Arkitekt ¯

er KØberen eller efterkomaende
Sælgeren eller de~ne~ Arkitekts

Paataleretten med Hensyn til disse Servltuter tilkommer
Sælgerø~ og efterkommende Eåere a~ Mat. Nr. l~h, "der ligeledæs
har Ret til at meddele mlndre k�~~~e~~~e betydende Afvigelser
fra de�, llgesom de naur Samtykke fra t~aåoriteten af Parceleåere

fra~Matr. Nr. 1~~ foreligger helt kan op~æve~, dem. Denne Paatale-
ret �.�. kan overdrages til en komunal Autoritet.

.Til det som Ve~ u~~er" Parcellen inddragne ~46 Kr. m store"
Areal, ~dår ingenslnde~~spærres, skal s~edse havøsfrl og uhindret
Adgang og Færdsel for~ de dert, il Adgangsberet.ti ,ode ~m~mm~k~km~m
deriblandt Sælge.re~og samtlige ParcelkØbere. ~ ham tilh~rende
Arealer I ~~rvig

~. Denne Bestemmelse bii~er llgekedes at tingl~e som servi-
tuts t~ftende.

K~benhavn, den ~ 2/12 1922 ¯ ¯
¯ Som KØber. Som Smiger.

Thor Eibye.       Holger Andres en.
Der pa&hviler ikke .Parcellen Mart. Nr. 15~R~rvi~ By og

Sogn, der ved Landbrugsminlsteriets Skrivelse af 18/11 -1922 er.

skyldsat fro Hartkorn 1 Alb., Skatteres%«ncer .til Amtstuen.
Parcellen er vurderet .til Eåendomsskyld til 29~0 Kr. I Poren~n~
med Mart. Nr. 15~ �. fl. samæe~ds -~ 4~ alm. Vurdering.

H’olbæk Amts.t~e, den 15/12 1922
B. Rø ~muth

6-4-192~. " 65/421
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Kon~øpt, og saaledes, at S~ølgerens Ob-
for et saa stort _I~aan.,-som kan erhol-

Kreditforenlnge
1/2 ~ og med
T i lg odeha vende.
Laan, 1det det
T 1 lb~g e~ykn~ng

- hansen erklaerer mig so~å-"K#~er ,~nlg-I de .foranf#r~e Salgsvllkaar, ’som Jeg_forpligter m~
til n!Je og-sk~desl#st a opf¥ide, ~ldet Jeg 1 S~gsmaastllfælde
i~nd,~r$a st er mig. den ved ~rd. 25de Januar. 1828 håe�løde hurtige

~.Buemann og William Lunds
ligatl~on "r’Fkker tilbage
de-s-f-Parcellerne med B¥gning af ~s-tifternes

eller Krødltkasse~s Ml~ler,,eventuelt t~~l ~
tut~sslge Porpl~g~elser,.«dog at~ SÆlgerens

~Skal ~eø ~~~est 1/~. af d«et foranprlorl~erede
ellers v~l være at nedbringe hertil, forinden
ffnder, Sted.

£11e med Oprettelse åf .den’hØ. Kontra~t, med Udstedelse
og Tlng~snlnE af Skeandet o~ for~vn%e Obllagti.on t~l ~l-

~Eeren., .sam%.h~~~elens berlE%l~lse ~ de~Heie for.bu�dne Om--
-kos%n~ngem~ o~ Af81f%eP -derunder, oEsaa Opma.all~s~ og Ud-
s%yknl~~s~mkøs%hångerne - betales af K~beren. "

" Medunder%egnede Grosserer Hans

Vurderet
¯ og V.ande 1

llfælde

retsforf#lgnlng,           ~            ~ ~/     .. ~
Da de 8olgte-Paroe~ler er lkke er seer~ekllt

Z~~,.,E3endomsskFld, ansmt%er v~ deres V~rdl. ~ Handel
~a,~ Tro og Love til 1600 Kr., hvilket medfører Ste
TaXt- 16 Kr,

~or~~dem Underskrlf%øm, be~rkes 1~1 ~5~1 T
~vil.v vedrørende APPFobat~on af BF~n~ngstegn£ng, bl

iver
forelmggø en anerkendt År~ltekt o.

Som Pant 1 Us%~~nlngs Opmaaling omkostnlnge~ne be&
taRe~ K~børen ’25 Kr. ~g . s

/ K#benhaan den ~i’ M~~~sAugus% 1917,    "
Som K~ber, ~ .: Som ~~Iger,. ~

~ns ~anøen ¯ Holger Andersen,
- " TilVltterllghed om begge Underskrlfter,

Willl«m Lund, ~. Andersen,



04-~
0

4»

Lms%

65/7.

B~ends% ~_~

Ok%øber 191~, læet 24’ s.M. fr~ Jeppe Kristiån Thi-

i M~tr. Nr. 19 Lsmme



¯ ’ i0 - ii - 1922.

Holbæk Amtstue, den 9/10 1922.
B

_ _An~~rknin~ " Nærværende Sk~de e~ .u~%e~~.
B ~ndst ~~







Skede- og panteprotokol for Dragsholm birk nr.

8-4-1921

61[1920-21]’.~r. 168 lyst

Værdl
e har en Værdi af 2000 Kr. ,mens den nggne faste Ejendoms

n 26 Marts 1921.
rsen. Som KØber: Holger Emil

er:

er = 5000 Kr.          ,

p.t. NykØbing SJæll. de
Søm Sælger: Laurlts Chr. Berg La
Adolfsen.
Til Vitterlighed om begge Underskrift

J.Richter.     F.Pedersen.    -
Der paahviler ikke Ejendommen Matr. No. Så Jyderup By,Vig Sogn,
Skatte~estancer til Amtstuen. Ejendommen er. vurderet til EJen-

~dømsskyld tll .4000 Kr. under. LØbe No.65 II 4’alm. Vurderlng.
.Holbæk Amtstue,den 50/5 1921.

C.Madsen,-kst.
8-4-1921 61/ 681

~Læst

,~. "17Y."
~rendst~~~.

U.166.           K-v .i t t e r i n g
paa SkadeslØsbrev af.7 August lgl9,1æst 15 s.M. fra Lars Nielsen

tll A/S Roskilde Landbobank for I0000 Kr.med Pant i Matr. No.
16å :HØnsinge By,Vig Sogn.

Nærv�rende SkadeslØsbrev .kr
indfriet til Udslettelse af Pant

Aktleselskabet Røsk
Ulæs. Navn.

Aflæst og udslettet 8-
~å~!~!~_fo1.181.
U.167.                 K v i t t e r
paa Panteobligat~on af 2~ August
Christian Nielsen til Hans Chris
i .M«%~,Ne~ specificeret LØsØre.

F@renstaaende Kapital med ~enter er
nærværende Pånteobllgation kvittere~
Udslettelse..af ~~pa"htebogen.

V i g ~en i April .1.921..
Hans C~r. Petersen.

Aflæst~ og udslettet 8-4-1921
NR~foI.199.

sK~o ~.
Undertegnede Tapetserermest

som ~~er .a9 Matr.-No.4-å-RØr~åg By
llg øverdrager herved til. Hr. Gro
den fra ~atr. Nø.4~å udskilte Par
Sogn af Areal. 1058 .m2 = 2685 "~ °A

Alen,’matrlkuleret

Parcellen

i n g

1916,1æst 25 J~cob
tlan Petersen Kr.med Pant

itteres herved som fuldstændig
ebogen.            ~
ilåe Landbøbank den 29/12 1920.

Bang. ¯

4-1921 61/682
B r e n d_str!~.

s ¯ M. fra
før 400

mig betelt, hvorf.or
A÷~~~~«~g « R~t+.en og

61/682

Stempel I0
er H 0 L G E "R A N D R E S E N
øg Sogn s~lger,skØder og ende-

sserer W I L L Y H A N S E N
cel. Matr. No.4åf RØrvlg

le~,hv~raf Vej 185 m2 -

uden

By og

464 []
Hartkorn,paa fØlgendenærmere Vilkaar:

i.
som den er øg forefindes og med de Ret-sælges

tlgheder,Byrder og Forpligtelser,hv~rm

i hvilken Henseende benmerkes,at Parcel
at Matr. No.4~ ikke er frigjort for no~
Førpligtelser med Hensyn til,at en fnd
som Lødsmærke,og med Hensyn til Vejret

rører
nteb~g

4~,hv!lke Forpligtelser ikke ved
uden at dette dog fremgaar af Pa

2.
Parcellen er allerede tiltr

af den gaaende,fremtidig forfald

5.

ed den har tilhørt mig,
len er tiendepligtig
~e Matr. No.4å paahvilende
hegnet Plads skal bevares

tigheder før Matr. No.4å åg
den herved sclgte Parcel
erne.

aadt af KØberen,der. udreder alle
ende Skat.t4r Og Afgifter.

Der paalægges herved den solgte P.aecel følgende Forplig-
telser,der bliver at tinglæse samtidig med,at KØberens SkØde
tlnglæ~es :
a. Paa Percellen ma~ kun opfØres en BeSoelsesbygning med tilhØ-

rende Udhus~for hver 2000 ~ Alen af Parcellens Areal.~
~. Bygningerne skal holdes mindst 12 Alen fr~ Vejens Midtllnieå~

C,    I

ren
at

hel

Be~

SO

de
fo
de



8-4-1921
683

c. Grunden ~aa ikke_ b.eny~tes til Fabrik,V~rksted eller anden Virk-
somhed,der foraarsager Larm,RØg eller ilde Lugt frembyder ubeha-

geligt Skue eller paa anden ~ignende Maade er~ til Ulempe for de
omboende,llgesom ,der ikke maa drives Sanatorium.

d.
Forinden nog.en Bygning paabegyndes,v.il. Tergnlng af Bygningens
Facade være at forelægge Sælgeren eller, dennes. Arkltek:t til

Apprcb.ation.
V.ed Parcellens .Beby.gg.el.se. e~ K~ber.en eller .efterkom~nemd.e 2Jere
pligtige at sætte.et, efte,r. Sælgerens eller ,dennes Arkitekts ,

Skgn net Hegn.                                                            ~
Paat.aleretten med Hensyn ~tll disse Servituter .tilkommer ~�l’ge-

efterkommende Ejerne af M.atr. No:,4~,der ligeledes har 2e.t .ti%ren o.g. . .
at m~ddele mindre betyde~nde Afvigelser .fra dem, llgesom de,naar.     ,.

Samtykke fra Majoriteten af P6rceleJ.ere ~ra Matr. No..4å foreli,gger,

helt kan ophæve dem~ ,
irer.

de

gang
ren

Denne Paatalere% m.m. kan overdr’ages til e-n ’kommunal. Autor

4.
Til det som Vej under Parcellen Inddragn~,l.8~ m2 store. Are

r ingensinde maa 6ÆsPærres,skal stedse, haves fri og ~uhindr,et
og Færdsel~ for de dertil Adgangsberetti~ede~derlbl~n~t Sæ.1

o~ samtlIEe Parcelk~bere fra h6m tilhørende Arealer i R~rvi
Denne Bestemmelse bliver ligeledes, at tinglæse ~om s.erFitu

al,
Ad-
gø- ..
g.
.t~,    ,

stiftende.

KØbesummen,der
Betaling tidlere.

var aDsat til I000 Kr.-,er afgjort ved kontant

Alle med dette SkØdes 0prettelse,Stempllng og Tinglæsnlng samt
ndelens Berigtigelse i det Hele forbur~dne.0mkostnlnger øg Afgifter

erklærer mig .som KØber

Love den

betoles af ~Øbersn.
Me~undertegnede Grosserer Willy Hans~n

enig i de foranfg~rte Salgsvilkaar.
Af Hensyn til St9mDlin~en ansætter wl paa Tro og

solgte parcels Værdi i Handel-og Vandel tll 1050 Kr.

KØbenhavn den !2 ~arts 19~I.             ’      ¯
Som K~ber: Willy .Hans~en.          Som S~Iger: Holger Andresen.

Der paahviler ikke Parcellen Ma%r’.No.4å~ RØrvig By og Sogn
der ved Land.brugsministerlets SkrivelSe af 9/1 1919 er skyldsat
for_Hartkorn 0 Alb.,Ska~terestancer tll Amtstuen. Parcellen er vur-
deret til EJendomsskyld til I~00 Kr.i Forening med. anden Ejendom.

Holbæk Am~stue,den 5/4 1921.
C. Ma ds en, ks t.                  ¯

L~st 8~4~ 1921 .... 6 /682    ~

L.169,     ’     S K A p E S L ~ S B R E V.         Stempel 1 Krone

Til 81kkerhed for skadesløs Betaling af,hvad Banken for

blng Si. og 0megn,Aktieselskab,maatte faa tilgøde høs unders
Murermester H.C. Olsen af HØnsinge,nu af Jyderup Lyng være s
Kapital,Renter,Strafrenter samt Slkrelses-eller Inddrivelses
nlnger,derunder SagfØ~er-og Incassatlonssalær efter Regning
samtidig hermed udstedt Skylddokument pa~ 2500-Tø Tusinde Fe
Hundrede-Krøner foruden Renter og’0mkostninger,som nævnt,g�v
herved Pant i nedennævnt~~mig-tilh~rendm-Eåe~dD~-med Tillig~å
..... som N0.2207 foi.25 .... samt endvidere i Assuranc
paa alt dette,al af EJendommen~gaaen ¯ ¯ ¯ ~olde Bygningerne

sikret mød Ildsvasde .... kommen.
Den.pantsatte Ejendom er Matr. No.9åå J~derup,Vig.

H~rt~cr~ 0½(Alb.,og der gi~es første Prioritet,alene
af Servituter,hvorom Retsanmærkning frafaldes. .. -.~

I "NykØbing SJ.~;den 7~Aprll 1921. ’

H.C.01sen..
Til_ Vitterlighed,tillige ~~ rigtig Datering:..

Pr~stmarck.                          H.Nielsen.

.Læst

Brendst~Bå~ ....

krevne
ig
omk o s t-
IfØlge
m
er ~eg

ognde
en
for-

sogn, af
med Respekt



Mads Jensens Enke: Ida Vilhe~mlne~ ju±le
som en åel af K~b«summen for ned~~~ntsat%e

Denne ~ld forrenter Jeg fra 1’ Januar d.A . At’r~~ne med    e~"
fem pro Cent om Aaron, der .betales hal.vaarsv~s hver 1    Jun~ og 11’

¯ December, f~rste Gang 11" Juni d.A. for det dA~ forløbne Tld~um.
X ~Æ%ale.n udbetales den 11’ Juni eller 11’ December, hvortil de

med et halvt Aars varsel fra en af Øiderne bliver.op~ag%, dog .at Kre-
dltrix tidligst kan, ops�ge den ~ll~Udbetaling~ den 11 Juni 19~~ (Tre
og ~redlve).

Peg 8 æ ........

pa nt ¯ ob liget lon

Nærvaerende Panteobl~gatlon kvÆttøres herved
ten OS Udsle~%eløe a_~ Pantebo~øn

. ~~ Jens Nielsen. ,

Parceller s~lges som de er .og fgrefln~es, og med de .Rettigheder,
i hvilken Hen-

" .
~!. P«rcelle.rne tIltædes strax af K~.beren, der udrødø~ alle

gaaende fremtidig forfaldende Ska~te~ og Afgigter.

-de~ b~tver at sikre ved Ttåg~øntng ssmttdtgt med at K#berenø Sk#de
’

~~~--~~"’ a. ~.Paa h~er Æ~cel ma a kun opf,res-een B.bo.lse.b ,gnlng med tllh,ren-
’ de.;.Udhus~or hver 2000.Alen af Parcellens Areal.~ " -

-~    .’-~b" B~~~Æn~«,n,,s~«l holdes mænds% .12 Alen f~a Veå,~ø

~.~--~der og panteprotokol for Dragsholm birk nr. 62[1921-23] side 243 ff.nr.43 l~st 1/4-1921



;:.den 19de JulI�~t ~’egne.�ed-S~

tfl "~lgeren.

KJ#besum.men.., er han
hvllket ~lgeren
udstedt,, tm,.od

lstø Prioritets.
,med AfdrAg og ~en-





.LÅ T~X~ 5 Kr. i0 ~e.
K~%enh~vn den B’ N~e~ber-1926.

Sen k~be r:                   "
’ ¯ " N~Is~ Ab!ldg~~rd.    ’ ’ .... « ’"} :H~ger And~sen.

¯:D~~k~beren nu yderligere ’h~r ~,be~It kc~tsn% i00 kr.
Re~~~~es~enj ~00 Kr- ved k~ån% ~%~Ii~« Sk#dør ~~ endelig

. .der%e~nede,T~~~se~r~~er-H~ge~ ~~æn ~rved’-%ilK~ren

19. 0k~ø~r d.A. ~er ~tr. Æ. 2~g Rirvig By ~ S~ er bleven ~rskllt

% ~ lå ~%yk~% e~~r~%i@nde.~Ig%Ig.%1i ~n%ebÆernø

~rcel!enF~~r. Nr., 2eg ~R#,vSgf:~.ved .L~ndbr~~~Is~erie~s ~rivelse

V~deri~ss~n ~il EJend~s~yld e.r 1.8oo ~,~ i F�eni~ ~d ~~n Ejen-

Rir~ig II 26. d. ~ - 2 "~ 1927.... 7    ¯



gistret uden Gebyr, overensstemmende med Lov No. ~.o~
¯ .                                                                C. Madsen, kst.

.Til Dømmerkøntoret,. NykØb.Æng Så26/II 1920.                     ~ 60/8 0 ....
Aflæst øg’ udslettet                                                      Brendstrup. ..~

~~ ~_X J
I I~ Kroner

Z.. ~%V~. ~~ ~ S K Ø .D E. Stempe . ¯

Unde~tegnedB Tapetser~rmes.ter H 0 5 G E
Ejer af’.Matr¯ Nr. 4~ ~Ørvlg By øg Sogn sælger, skøder øg endelig øver~
drager herved til Hr. SagfØrer T H 0 R E I B Y E ~en fra.Matr. Nr.

’ .Nr. %å~ ~Ørvig By og Sogn af Area! 1VVV m2~%~å udskilte Parcel Matr.
~510 ~ Alen, hvoraf Vej 201 m2 ~ UIO ~ Alen øg skyldsat fø,r Hartkorn
0æ Alb..paa fØlgende nærmere Vilkaar:

Parcellen sælges som den er øg forefindes øg med de Rett�gheder,
i hvilken Hense.Byrder øg Forpllgteiser, hvormed den har tlih~rt mig,      .

ende bemærkes, at Parcellen er tiendepligtig, at Mart. Nr. ~~. ikke er
frigjort før nog-le Matr. Nr. 4å.paahvilende Forpligtelser med Hensyn
til, at en indhegnet Plads skal bg~~~e$ .som 5odsmærke, øg .med Hensyn
tll Veårettlgheder for Mart. Nr. 4£.og ~~,~ hvilke
vedrører den herved solgte Parcel.uden at dette dog fremgaar af Pantej
bøgerne.

Parcellen em allerede tiltraadt af KØberen, der udreder alle.
den ~aaende~ frem IdiBt fomfaldende 8ka%%er

Dem paalæ~ses herved den molste Parcel f#l~ende ~orpli~%el-seT»d~~

å. Paa Pa~øellen maa kun opføres en Bebøelsesby~nln~ med t11-h#rend-e ’~
Ødhu~~or hver 2000 B Ålen af paroellen~ Åreal.~

i. . Bygningerne skal h’oldes mindst 12 Alen fra Vejens Midtlinie~

~ ~-~ c. Grunden maa ikke benyttes tll Fabrik, Værksted eller anden Virksom.

.... ~~ hed, der foraarsager Larm,. R#g eller Ilde L~gt, frembyder ubehage-
llgt S’kue eller paa .anden lignende Maade er til Ulempe for de om-
boende, llg~~~’~m der ikke maa drives Sanatorium.

d. Forinden nogen Bygning paabegyndes, vil Tegning af Bygningens Faca
:de være at.forelægge Sælgeren eller de~ne~ Arkl%ekt til Approbatiæ~

e. Ved Parcellens Beby.gge!se er K#~eren e!iie ef.%erkommende Ejere
pligtige at sætte et efter Sælgerens eller denne’s .ArkitektsSk#n
net Hegn.

Paataleretten med Hensyn til disse Servltuter tilkommer Sælger
n og efte~kommende Ejere af Matr Nr. 4t, der ligeledes har ’Ret

naar Sam-
~" at meddele mindre betydende Afvigelser fra dem, ligesom de,

: tykke fra Maå.oritetån af Parcelejere fra Matr. Nr. 4~ foreligger,helt
~ kan ophæve dem..

’:i. Denne Paataleret m.m. kan overdrages til en kommunal Autoritet

Til det som Vej undeT Parcellen inddragne, 21f’m2 store Areal.,
der ingensinde maa afspærres, skal stedse haves .,fri og uhindret Ad-
gang ø, Færdsel før de dertil Adgangsberettigede, deriblandt Sælgeren
og samtI�ge ParcelkØbere fra ham tllh#rende. Arealer I R#rvlg.

æenne ~estemmelse. bliver ligeledes at tinglæse ~søm servltutL

;.b
stiftende.

§ 5.
i:’: K~~esummen, der varansåt’til Ii~~ Kr. ~7 ~re, er afgJ’ort ved

;i- køntan~ Betaling tidligere. .

::i,,. Alle med dette Sk#des @prettelse,»~~empling og. Tlnglæsnlng samt
~. Handelens Berigtigelse i det Hele forbundne @mkøstnlnger øg Afgifter
:, betales afK#beren. .

ti, Medundertegnede SagfØrer 9~’ør El~ye erklærer mig som K~ber enig

’i, "ldbforanfØrte Salgsvtlkaar.
«. Af Hensyn til Stemplingen ansætter vi paa Tro øg Løve den solgte
~ Parcels Værdi t Handel og Vandel 111 12@| Kr.
~:- " {KJØbenhavn, den 27’ September 192@..

Thor Eibye.

,~
Holåer Andresen.)

i. D.er.pååh~ller ikke Parcellen Mart. No. 4~~ R#rvig By øgSOgn,der

.~; ved Landbrugsministeriets Skrivelse af 9/1 1919 er. skyldsat for Harr-

iS! korn ¼ Alb., Skatterestanoer til Amtstuen. Parcellen er vurderet tll
~~~ EJendomsskyld tll 1200 Kr~ 1 Forening med anden. Ejendom.~ kst.

Holbæk Amtstue~ �en 18/11 1920. C. Madsen,

" Læst ~
26/11 1920 6~/e71

Skøde- og panteprotokol for Dragsholm birk nr. 60 [1919-21] K~s side 871 nr. 3471
,20



Matr.nr. iaa ibn m.fl~ ¯

RØrvig by, RØrvig,

NykØbing-RØrvig kommune.

Anme i de r :

ERIK PEDERSEN
lANDINSPEKTØR

.Havnegade 9, 4500 Nykøbing Si.
~lf..(03) 41 03 44 og 41 09 44

LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOM-
RÅDE NORD FOR RØRVIG

Nykøbing

Otto B. Wroblevnki» Nytorv 19, 1450 København K



Otto B. Wroblew~kl, Ny~orv 19, 1450 København K

indholdsfortegnelse

2

3
4

5
6

Indledning
Orientering til berørte parter
Lokalplanproceduren
Midlertidige retsvirkninger

Lokalplanens formål og indhold

Retsvirkninger

Forholdet til anden planlægning

Lokalplanens bestemmelser

Kortbilag

redaktionelle bemærkninger

Dette forslag til lokalplan er udarbejdet af Nykøbing-Rorvig kommune
i samarbejde med Kooperativ projektering og planlgegning.ApS.

Der er i nærværende lokalplan til visse illustrationer anvendt kort-
materiale fra Geodætisk Institut. med Instituttets tilladelse nr. A 400/76.

Nykøbing-Rørvig kommune december 1981
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indledning

Ifølge kommuneplanloven, lov nr. 287 af 26.6.76, kan kommunalbe-
styrelsen udarbejde en lokalplan for derved at regulere bebyggelses-
forholdene i overensstemmelse med kommunens § 15 rammer.

Denne lokalplan fastlægger bl.a. visse betingelser for udstyknifig afgrunde,
forhold vedrørende vejanlæg, hegning og beplantning samt visse bestem-
melser vedrørende bebyggelsesprocenter og lignende.

Anledningen til denne lokalplan er, at kommunen ønsker at fastlægge nogle
retsligt bindende regler for udstykning af sommerhusgrunde indenfor
lokalplanens område -for derved at kunne fastholde intentionerne.bag § 15
rammernes bestemmelser om især grundstorrelse.

Bag ønsket om at fastholde de relativt store grundstørrelser, som i særlig
grad findes i netop det aktuelle område, ligger en vurdering af, at de store
grunde i særlig grad medvirker til at fastholde det skovpræg, som
karakteriserer området.

Samtidig undgås en utilsigtet forøgelse af rummeligheden i sommerhus-
området, som i for høj grad kan medvirke til en for stor belastning af så-
vel de omliggende kvarterer, som kommunen som helhed.

Lokalplanen set i forhold til det tidligere
fremlagte forslag
Der er i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget indkommet indsi-
gelser mod lokalplanens indhold. Dette har medført ændringer i afsnit 5
pkt. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.6, 7.2, 8.5 og 10.0 ligesom der er indført et nyt
pkt. 5.7.
¯ Der er ikke indkommet indsigelser fra offentlige myndigheder.

3
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lokalplanens formål og indhold 2

Formålet med denne lokalplan er, at Nykøbing-Rørvig kommune med
planen kan sikre, at intentionen bag de i § 15-rammerne angivne store
grundstørrelser fastholdes i dette område.

Bag ønsket om at fastholde de relativt store grundstørrelser, som i szerlig
grad findes i netop det aktuelle område, ligger en vurdering af, at de store.
grunde i særlig grad medvirker til at fastholde det skovpræg og den høje
rekreative kvalitet, som karakteriserer området.

Samtidig undgås en utilsigtet forøgelse af rummeligheden i sommerhus-
området, som i for høj grad kan medvirke til en for stor belastning af såvel
de omliggende kvarterer, som af kommunen som helhed.

Forholdet vedrørende grundstørrelser har allerede i bygningsvedtægten for
Rørvig af 1964, § 19, 3 været gældende og søges nu på baggrund af § 15-
rammerne stadfæstet for området.

lokalplanens retsvirkninger 3

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må
ejendommene, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanloven § 31
kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg
m.v., der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til eventuelle mindre væsentlige lem-
pelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke
ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved planen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringels9 af en ny lokalplan.

Der er på de i lokalplanområdet indeholdte matr. nr. pålagt private
servitutter, som er i modstrid med de i denne lokalplan indeholdte
foranstaltninger.

De enkelte servitutter, som bortfalder med annonceringen af den endeligt
godkendte lokalplan, er særskilt opregnet i afsnit 5.

4
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forholdet til anden planlægning 4

Det har imidlertid i forbindelse med denne lokalplan været nødvendigt at
søge Vestsjællands amt om godkendelse af et tillæg nr. 1 1 til kommunens
§ 15 rammer.

I dette tillæg som gælder for områderne 3, 4 og 5 ændres pkt. e i forhold
til § 15-rammernes tekst således at der i forbindelse med større fremtidige
udstykninger skal udlægges min. 20°70 friarealer, fælles for det pågælden-
de udstykningsområde.

5
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lokalplanens bestemmelser

Nykøbing-Rørvig kommune.
Lokålplan nr. 18 - for et sommerhusområde nord for Rorvig.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes
hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område.

1.0 Formål

1.1 Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe et planlægningsgrund-
lag, der sikrer det pågaeldende område udstykket og iøvrigt udviklet, såle-
des at områdets eksisterende rekreative værdier i videst muligt omfang
bevares og udvikles, udelukkende som sommerhusområde.

1.2 Såfremt der indenfor lokalplanområdet søges placeret større, anlæg,
som i væsentlig grad indvirker på områdets karakter, f.eks, p-pladser,
større bygningsanlæg eller anden virksomhed, som ved intens udnyttelse
eller stor kundefrekvens eller lignende påvirker det omgivende område,
skal der forinden tilladelse hertil gives, udarbejdes en supplerende lokal-
plan, som for det aktuelle anlæg påviser, at anlægget kan indpasses i
området uden at påføre omgivelserne væsentlige gener og uden at ændre
områdets skovlignende karakter.

2.0 Område- og zonestatus

2.1 Området, som er vist på vedlagte kortbilag 1 og 2 udgøres af følgende
matr. nr.:

laa,/lbn,/lbo, lbr, lbx, lby, lbz, lca, lcb, lcc, lcd, lce, lcf, lcg, Ich,
lci, lck, lcl, lcp, lcq, lcr, lcs, lct, lcu, lcv, lcx, lcy, lcæ, ld, lda,
ldb, ldc, ldd, lde. ldf. ldg, ldh, ldi, ldk, ldl, Idm, ldn, ldo. ldp, ldr,
ldt, Vldy, qdz, les,.lf, lg, ln, lo.

4aa, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ak, 4al, 4ap, 4aq, 4at, 4av, 4ax, 4ay, 4az,
4aø, 4ha, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bg, 4bh, 4bi, 4hk, 4bm, 4bh, 4bo, 4hp,
4bq, 4bt, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4hz, 4hø, 4ca~ 4cd, 4ch, 4ci, 4ck; 4cm, 4cn,
4co, 4cp, 4cq, 4cr, 4cs, itct, 4cu, 4dr, 4ds, 4dq, 4t, 4u, 4v, 4x, 4y, 4z, 4æ,
4ø.

9aa,.9ab, 9ac, 9ad. 9ae, 9af. 9ag. 9ah. 9ai. 9ak. 9al, 9am. 9an. 9ao. 9ap
9aq, 9ar, 9as, 9au. 9ax, 9az, 9aze. 9c, 9cc. 9cd, 9ch, 9ck. 9cm. 9cn. 9f.
9g. 9h. 9i, 9k. 9m. 9o. 9p, 9q. 9r. 9s, 9t. 9v. 9x. 9y. 9z. 9æ. 90.

lOaa. lOab, lOac, lOad, lOae, lOaf, lOag, lOah. lOai. lOak. lOal. lOam,
lOan. lOao, lOap. lOaq. IOar. lOas. lOat, lOau, lOav. lOaxl lOay. lOaz,
10aæ. 10ao, 10ba. 10bb, 10bc. 10bd, 10be, 10bf, 10bg. 10bh. 10bi. ! Obk.
lObm. 10bn, 10bp. 10br, 10bt. I Ok, 10t, 10u, 1 Or, 10x. i Oy. 10z, 10ze,
lOo.

12aa, 12ab, 12ac. 12ad, 12ae. 12af, 12ag. 12ah. 12ai, 12ak, 12al, 12am,
12an, 12ao, 12ap. 12ar, 12as, 12at, 1 2au. 12av. 12ax. 12ay. 12az, 1 2aæ,
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12aø, 1 2bd, 12be, 12bl, 12bm, 12bn, 12bo, 12bp, 12bq, 1 2e, 1 2g, 12h,
12k, 121, 12m, 12p. 12s, 12t, 12u, 12v. 12x. 12y, 12z, 12æ, 12ø’.

15aa,
15an,
15aø,
15by,
15v, 1

15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15ak, 15al, 15am,
15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15aae,
15b, 15ba, 15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bl, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk,
15bz, 15bæ, 15e, 15g, 15i, 151, 15m, 15n, 15o, 15q, 15r, 15t, 15u,
5x, 15y, 15z, 15æ, 15ø.

17a, 17aa, 17ab, 17ac, 17ad, 17ae, 17af, 17ag, 17ah, 17ai, 17ak, 17al,
17am, 17an, 17ao, 17ap, 17aq, 17ar, 17as, 17at, 17au, 17az, 17aæ, 17aø,
17ba, 17bd, 17bl, 17bg, 17bh, 17bi, 17bk, 17bl, 17bro, 17bn, 17bo,
171, 17o, 17p, 17q, 17r, 17s, 17x, 17y, 17z, 17æ, 17ø, ].7bpt

24ab,
24ar,
24bc,
24br,
24ci, 24ck,
24x, 24y.
alle Rørvig
området er

24ad, 24ae, 24ag, 24ah, 24ai, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq,
24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb,
24bd, 24be, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl,-24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq,
24bs, 24bu, 24bv, 24bx, 24by, 24bz, 24bæ, 24bø, 24cf, 24cg, 24ch,

24cm, 24cn, 24co, 24cp, 24cv, 24dp, 24i, 24r, 24s, 24t, 24v,

samt alle herfra ener den 24.10.80 udstykkede parceller -
beliggendei sommerhusområde.

3.0 Områdets anvendelse

3.1 Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, d.v.s, be-
byggelse der kun må bebos i tidsrummet 1. april til 30. september og uden
for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends o.1.

3.2 Der må i området ikke etableres nogen form for butikker, fremstil-
lingsvirksomhed, oplagsplads, kørselsforretning, garageanlæg eller lig-
nende.

3.3 Indenfor området kan der opføres transformatorstationer til kvarterets
daglige forsyning, når deres bebyggede areal ikke overstiger 30 m-’, og
de ikke gives en højde af mere end 2 m over terrzen.

3.4. Der må ikke indenfor lokalplanområdet foretages egentlig campering.
Kortvarig anvendelse af legetelte, telte og campingvogne på d~ enkelte
ejendomme kan finde sted.

3.5 Uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på ejendomme, fælles-
arealer eller veje.

4.0 Udstykninger

4.1 Ved udstykning af grunde skal disse have en størrelse af mindst 2500
m-’. Når bebyggelsen opføres på en grund, der er forsynet med ledninger for
spildevand eller for drikkevand med aftapning på grunden eller begge arter
af ledninger, skal grundene dog kun have en størrelse af mindst 2000 m-’.
Alle flademål er nettomål.

4.2 Udstykninger kan ikke foretages, således at der opstår grunde med en
mindre sidelængde i skel end 30 m, koteletgrunde dog 4 m for facadelængde
mod vej.

7
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5.0 Bebyggelsens omfang og placering

5.1 Bebyggelsesprocenten må ved såvel tilbygninger som nybyggeri ikke
overstige 10% for den enkelte ejendom.,

5.2 Bebyggelse kan ikke opføres med mere end ~n etage - udnyttet
tagetage tillades ikke.

5.3 Bygningshøjden må ikke overstige 5,0 m, og facadehøjden, regnet fra
terræn til den linie, hvor ydervæg og tagfladen mødes, bortset fra gavle, må
ikke overstige 3,0 m.

5.4 Bebyggelse skal i forhold til private fællesveje og Gl. Dybesøvej re-
spektere en byggelinie 10 m fra vejmidte. Langs Dybesøvej og Kirkestien
skal respekteres en byggelinie på 15 m fra vejmidte.

5.5 Ingen bygning må uden Fredningsnævnets godkendelse anbringes
nærmere:

a) Amtsplantagen matr. nr. 83, 49, 5b og 6f, alle Rørvig, end 25 m.
b) Højsandet matr. nr. 83 og 10’~, begge Rørvig, end 75 m.
c) Dybesø end 150 meter fra søbred.

5.6 På hver selvstændig matrikuleret ejendom må der kun opføres een
enkelt beboelse. Gæstehytte~7.kan kun opføres efter godkendelse fra Plan-
styrelsen.

5.7 Eksisterende lovligt opført bebyggelse må i tilfælde af brand genop-
føres, selvom den måtte være i strid med ovenstående.

6.0 Vej- og stiforhold

6.1 Vej- og stibetjeningen, herunder nyanlæg og regulerinåer af eksi-
sterende private fællesveje og stier skal udfores i overensstemmelse med
Nykøbing-Rørvig kommunes vedtægt »Retningslinier for private fælles-.
veje«.

6.2 Langs de 9ffentlige stier Kirkevænget, Møllerens Vænge, Engvænget
og Rosenvænget skal respekteres den for private fællesveje gældende
byggelinie.

7.0 Bebyggelsens ydre fremtræden

7. I Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udtbrmning, at der i forbindelse
med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

7.2 Al fremtidig reklameskiltning skal godkendes af byrådet.

8.0 Hegn og beplantning

8.1 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn på en sådan m~~de, at de
naturligt indgår i den eksisterende naturlige beplantning.

8.2 Eksisterende bevaringsværdig beplantning skal i Videst muligt om-
fang bevares, således at områdets karakter af sammenhængende skov be-
vares.
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8.3 Rydninger kan af hensyn til solindfald foretages i begrænset omfang.
Den for området naturlige vegetation, såvel træer som underskov skal va-
rigt værnes og vedligeholdes, om nødvendigt ved nyplantning.

8.4 Varig anbringelse af kvasbunker eller andet breendbart materiale må
ikke finde sted.

8.5 På det udlagte vejareal af private fællesveje af klasse II må traeer og
anden beplantning kun plantes med byrådets samtykke. Når vejens
istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt~ kan byrådet
kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskå-
ret, opstammet eller studset. Hvis byrådets krav ikke efterkommes inden
for en fastsat frist, kan byrådet lade arbejdet udføre ved sin foranstalt-
ning på grundejerens bekostning.

9.0 Vandforsyning

9.1 Private vandforsyningsanlæg må
etableres.

ikke indenfor lokalplanområdet

10.0 Servitutter

10.1 I henhold til kommuneplanlovens § 18 stk. 1, nr. 16, ophæves
nævnte bestemmelser i de i bilag nr. 3 nævnte servitutter.

I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning
vedtages foranstående lokalplan endeligt

NykCbing-RØrvig byråd den 22.december 1981

Borgmestefkontoret den 23.december 1981

H. Jakobsen J. redsen

Borgmester KommunaldirektØr

9
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I henhold til kommuneplanlovens § 30 stk. 3 begæres nærværende

lokalplan nr. 18 tinglyst på de i lokalplanens § 2.1 nævnte

ejendomme i RØrvig by, RØrvig samt alle efter den 24/10 1980

herfra udstykkede parceller.

NykØbing-Rørvig kommune, den 26. januar 1982

sign. Bent S..Jensen sign. Gotfredsen

Det bekræftes, at der inden for det af lokalplanen omfattede

område er udstykket følgende ejendomme

matr.nr. 17br RØrvig by, Rørvig

matr.nr. 17bs RCrvig by, RØrvig

matr.nr. 17bt RCrvig by, RØrvig

matr.nr. 24eØ RØrvig by, RØrv!g

efter den i lokalplanens § 2. 1 nævnte dato, samt at den til

lokalplanen udfærdigede servitutundersØgelse (bilag 3) tillige

omfatter disse ejendomme.

Lokalplanen begæres derfor rettelig tillige tinglyst på disse

matr.nre.

NykØbing Sjælland, den 20. januar 1982

sign. Erik Pedersen

LandinspektØr

INDFØRT I DAGBOGEN
FOR NYKØBING SJ. RETSKREDS

27 JAN. 1982
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Bestillings-
formular

Y- 1 fløj

S00113111S 20__V__290
A00094211A 88301606

Akt: Skab nr.



Bestillings-
formular

Y. 1 fløj ElektraA/S 01-124222

Akt: Skab    nr.
(udfyldes af dommerkontorøt)

S00113112S 20_V_290
A00094211A 88301606



iO.O. SERVITUTTER

I henhold til kommuneplanlovens § 18 stk. 1 nr.. 16,

ophæves nævnte bestemmelser i følgende servitutter:

Servitut lyst 25/9 1943 (L 435-2780) på matr.nre, ib°,

idy og idz.

a) ..... ¯ på hver 5000 kv.alen af parcellens grund.

b) Bygninger skal holdes mindst 5 alen fra vejen, der
er 6 alen bred.

e) .......... hegn, f.eks ......... ~ .......

Servitut lyst 18/11 1943 (L~508-3453) på matr.nr. Ibn.

Servitut lyst 25/3

Servitut lyst 18/3

Servitut lyst 28/1

Servitut lyst 8/2

cr1954 (L 67-1368) på matr.nr. 1

1954 (S444-1235) på matr.nr, icq.

1957 (L 508-474) på matr.nr, ibn.

1958 (U 343-662) på matr.nr, ide.

Servitut lyst 26/11 1956 (L 435-6173)på matr.nr, ib°.

Servitut lyst 28/6 1956 (T 438-3380) på matr.nr, icv.

Servitut lyst 13/2 1958 (U 351-738) på matr.nr, idc.

Servitut lyst 22/3 1958 (U 399-1478) på matr.nr, idd.

Servitut lyst 23/3

Servitut lyst 18/3

Servitut lyst 19/1

Servitut lyst 19/3

Servitut lyst 14/1

1954 (L 407-1367) på matr.nr, icp.

ct1954 (S 445-1237) på matr.nr. 1

1957 (T 619-342) på matr.nr, icy.

1954 (S 451-1269)på matr.nr, icu

1960 (W 8-368) på matr.nr icæ.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra-tilstØdende
vejes midtlinie.

e) ........... hegn, f.eks ..................
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Servitut lyst 28/10 1944 (M 372-2802) på matr.nr, ibr.

a) ......... dersom parcellens areal senere måtte blive

forøget, må der være een beboelsesbygning for hver
5000 kv.alen af parcellens samlede areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejes midtlinie.

hegn, f.eks. .., ............

Servitut lyst 7/12 1946 (N 686-3607) på matr.nr, iaa.

på hver 4000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejes midtlinie.

hegn, f.eks .................

Servitut lyst 24/9

Servitut lyst 24/1

Servitut lyst 29/5

Servitut lyst 19/3

Servitut lyst 28/8

1954 (Q 48L-4620) på matr.nr, ic~

1956 (U 332-397) på matr.nr..idl.

1958 (G 327-2918) på matr.nr, in.

1957 (T 672-1460) på matr.nr, idb.

1957 (U 162-4692) på matr.nr, leSog icx.

på hver 5000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejes midtlinie.

hegn, f.eks ............
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¯ idaservitut lyst 8/2 1957 {T 638-693) på matr.nr .

a) Parcellen må Udstykkes i to parceller på hver ca.

17OO m2, og ...... ~ ........

b) Bygninger Skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtllnie.

e) ~ ............ hegn, f.eks ............

Servitut lyst 2/5 1961 (X 520-4265) på matr.nr, idn.

a) ............. på hver 5000 kv. alen af parcellens

areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra vejens

midtlinie.

e) ............. hegn, f.eks ..... ~ .......

Servitut lyst 30/1 1961 (X 248-979) på matr.nr. Idp.

a) ............. på hver fulde 2000 m2 af parcellens

areal .............

b) ............. foruden kvistetage ......... Bygningerne

skal holdes mindst 15 alen fra tilstØdende~vejes

midtlinie.

............. hegn, f.eks .............
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Servitut lyst 28/6

Servitut lyst 28/6

Servitut lyst 12/7

Servitut lyst 12/7

Servitut lyst

Servitut lyst

Servitut. lyst

1918 (G 573) på matr.nr. 4æ.

1918 (58/436-8) på mart.nr. 4ae.

1918 (58/452-33) på matr.nr. 4y.

1918 (58/453-34) på matr.nr. 4x.

i/ii 1918 (57/783-39) på matr.nr. 4Ø og 4bx.

6/12 1918 (58/586-44) på matr.nr. 4Ø, 4bx og 4at.

ad
6/6 1919 (58/764-27) på matr.nr. 4

Servitut lyst 26/11 1920 (60/871-3473) på matr.nr. 4ah. ~

Servitut lyst 8/4 1921 (61/682-168) på matr.nr. 4af og 4ag

Servitut lyst 23/5 1924 (tingbladet) på matr.nr. 4u.

a) ................ for hver 2000 kv.alen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut iyst 24/9

Servitut lyst 1/9

1926 (72/545-1745) på matr.nr. 4ak.

al1928 (S 375-992) på matr.nr. 4

a) .............. for hver 4000 kv.alen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst 16/11 1934 (G 341-2130) på matr.nr. 4v.

Servitut lyst 28/2 1935 (F 294-3134) på matr.nr. 4aa.

Servitut lyst 21/9 1939 (F 294-1657) på matr.nr. 4af og 4ag.

b)

e)

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

hegn, f eks.
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~v
Servitut lyst 25/11 1939 (J 2-2339) på mart.nr. 4

4bdServitut lyst 20/9 1943 (Av 248-2690) på matr.nr.      ¯

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejs midtlinie.

e) .. ............. hegn, f.eks .................

Servitut lyst 31/3 1941 (G 471~3274) på matr.nr. 4u

a) Bestemmelser i servitut litra b i ovennævnte skøde

lyst 23/5 1924 ændres derhen , at bygningerne skal holdes

mindst 15 alen fra tilstødende vejs midtlinie.

Servitut lyst 25/9 1944 (M 324-2385) på matr.nr. 4b°.

Servitut lyst 7/8 1942 (K 375-1760) på matr.nr. 4bb.

Servitut lyst 17/12 1943 (L 547-3814) på matr.nr. 4bg.

Servitut lyst 6/12 1945 (L 421-2766) på matr.nr. 4bh.

Servitut lyst 20/3 1946 (N 305-3934) på matr.nr. 4bp.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra vejens midt-

linie.

e) . .............. hegn, f.eks ............. ...

Servitut lyst 11/12 1944 (M 430-3332) på matr.nr. 4aq.
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a) På parcellerne må kun være to beboelsesbygninger med

tilhørende udhuse, hvoraf den ene bygning skal ligge i

den Østlige, den anden i den vestlige ende af arealet.
Sidst n~vnte bygning må ikke være i mere end een etage

og det bebyggede areal må ikke overstige ca. 5Om’. Par-

cellerne må ikke udstykkes eller sælges hver for sig.

Dersom parcellernes samlede areal senere måtte blive
forøget, må der være eet beboelseshus på hver 5000 kv.
alen af parcellernes samlede areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

~vejes midtlinier.

e) .............. hegn, f.eks ..................

Servitut lyst 21/12 1946 (G 89-3905) på matr.nr. 4t.

Servitut lyst 27/11 1942 (K 509-3173) på matr.nre. 4z, 4dr, 4

Servitut lyst 9/2 1942 (E 90-3658) på matr.nr. 4aØ og 4dq.

Servitut lyst ii/ii 1939 ~I 683-2202) på matr.nr. 4ax.

Servitut lyst. 21/6 1943 (L 198-1273) på matr.nr. 4be~

Servitut lyst 14/3 1946 (N 294-2851) på matr.nr. 4bm.

ds

for hver 5000 kv. alen af parcellens

areal.

b) Bygninger skal holde~ mindst 15 alen fra tilstødende ve3es

midtlinie.

hegn, f.eks .................

Servitut lyst 18/9 1950 (M 404-2796) på matr.nre. 4bt,

4cd, 4cm, 4cn, 4c°, 4cp, 4cr, 4cs, og 4Cu¯

og må ikke være mere end 2 etager høje¯.
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Servitut lyst 29/10 1920 (V 359-3204) og (B 269-3204)

på matr.nre. 9f, 9m, 9q, 9r, 9s, 9aa, 9ac 9af 9ag 9ah

9ai, 9ak, 9al, 9am, 9an, 9aO, 9aP, 9aq, 9ar, 9as, 9au, 9ax

9az, 9aa, 9ch, 9øk, 9cm, 9cn.

med to til beboelse indrettede etager

(beboelseslag) samt en tagetage indeholdende enkelte
kvistværelser, som dog ikke må indrettes til se!vstændig

beboelse.

Kun 1/3 af parcelarealet må bebygges.

Bygningerne skulle holdes mindst iO m fra vejens midtlinie

............... anlægges og vedligeholdes som have og .........

denne bestemmelse ophæves kun for såvidt angår matr:nre.
9cn og 9az.

Servitut iyst 15/8 1935 (v 359-12i2) på matr.nr. 9ap

Servitut lyst 7/11 1935 (H 36-1820) på matr.nr. 9aq.

Servitut lyst 22/1 1938 (I 61-2681) på matr.nr. 9ar.

Servitut lyst 1/3 1940 (J 118-3302) på matr.nr. 9as.

Servitut lyst 4/4 1942 (K 230-18) på matr.nr. 9au og 9cm.

Servitut lyst 19/1 1945 (M 462-3776) på matr.nr. 9ax

Servitut lyst 10/4 1945 (M 575-78) på matr.nr. 9aæ.

Servitut lyst 9/4 1945 (B 269-294) på matr.nr. 9f, 9az . 9cn

b) ............ og udnyttet tagetage.

7
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Servitut lyst 16/11 1942 (Ø 154-12604) på matr.nr, iOba.

Servitut lyst 6/10 1942 (Ø 16-11173) på matr.nr, iObb.

............ hvorved dog bemærkes, at der på par~ellerne 3 og 4
må etableres forretning.

Servitut lyst 6/12 1947 (0 679-4369) på matr.nr, ioX og iObp.

herunder en udlænge til udleje.

Servitut lyst 23/10 1953 (U 230-5937) på matr.nr, iOax.

Servitut lyst 30/7 1955 (T "76-3563) på matr.nr. IOad.

Servitut lyst 17/12 1957 (U 305-7116) på matr.nr, iOap.

Servitut lyst 24/9 1959 (V 164-8081) på matr.nr, iObf.

3. Bortset fra parcellerne 3 og 4 jfr. den af landinspektør

S. Rud-Petersen i maj 1954 udfærdigede udstykningsplan

må forretning eller erhvervsvirksomhed af nogen art ikke

etableres ................
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Servitut lyst 23/8 1937 (B 73-1290) på matr.nr. 12m.

............... opsætter et trådhegn på jordvoldens

midtlinie .................

Servitut lyst 23/8 1937 (H 623-1286) på matr.nr. 12k.

............ opsætter et trådhegn på jordvoldens sydside.

Servitut lyst 10/6 1941 (K 480-876) på matr.nr. 12s,
12ar             az 12aæ     12aØ, 12ay, 12 , og .

Servitut lyst 10/6 1941 (D 139-876) på matr.nre. 12ai

12al, 12am, 12an, 12a°, 12ap, 12as, 12at, 12au, 12av,

12ax, 12aY, 12be, 12bn~ 12b°.

c) .... , ..... med hegnspæle med mindst 3 rækker sædvanlig

ståltråd .............

d) ingen parcel må bebygges nærmere skellene end 2,5 m.

Servitut lyst 24/7 1945 (I 91-1745) på matr.nr. 12ag.

................ som have...~ ...........
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Øervltut lyst.30/iO 1980 (F 687-30980) på matr.nr. 12x.

Servitutten aflyses i sin helhed.

Servitut lyst 19/3 1981 (D 376-7057) på matr.nr. 12g

2. Hegn

Ejendommen matr.nr. 12g må for såvidt angår skellet mod

matr.nr. 12p kun hegnes med et lavt trådhegn med en enkelt tråd

og af en højde på max. 0,50 m.

I0
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Servitut lyst 21/6 1918 (57/641-59) på matr.nr. 151 og 15m.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie

dl På hver parcel må kun opføres villa, højst 2 stokværk

.foruden kælder og med bolig for højst 2 familier.

Servitut lyst 1/4
og 15bf.

1921 (62/243-43) på matr.nr. 15i, 15q, 15r~

a) .............. for hver 2000 kv.alen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst 6/4 1923 (65/421-81) på matr.nr. 15°, 15v og 15x

............. for hver 4000 kv.alen eller 1576 m2 af parcellens

areal. Bygningerne skal holdes mindst 12¯alen fra vejens midter-

linie .................

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 Kzbenhavn K
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Sefvihut list 8/7 1930 (D 567-751) på matr.nr. 15q og 15r.

a) ............. på hver 5000 kr.alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 12 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

e)     ¯ hegn, f.eks .................

Servitut Iyst 28/ii 1939 (J 12-2444) på matr.nr. 15t og 15am.

på hver 4500 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende
vejs midtlinie.

hegn, f.eks .........

Servitut lyst 23/4 1942 (G 269-298) på matr.nr. 15°, 15v, 15x.

Servitutten aflyses i sin helhed, idet den giver ret til

parceller på 4000 kv. alen (1576 m~) og derunder.

Servitut lyst 24/6 1944 (M 192-1278) på matr.nre. 15Ø 15aa
,

15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15al, i5an.

og kun 1/5 af hver grunds areal må bebygges.
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~ervltut list 2111 1945 (M 466-3906) på matr.nr. 157.

Servitut lyst 15/3 1943 (K 670-4526) på matr.nr 15y.

Servitut lyst 18/10 1955 (T 242-4826) på matr.nr. 15n.

a) ........... på hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygn�ngerne må holdes mindst 15 alen.fra vejens midtlinie.

d) ........... hegn, f.eks ............

Servitut lyst 14/11 1945 (N 168-2511) på matr.nr. 15ak.

a) " på hver 5000 kv.alen af grundens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

e) .............. hegn, f.eks ..................

¯ 15bfServitut lyst 12/9 1947 (B.406-29OO) på matr.nr 15i og ~

Servitut lyst 8/2 1957 (T 639-694) på matr.nr. ~aP

Servitut iys~ 12/1 1957 (T614-202) på matr.nr. 15ay.

Servitut lyst 20/11 1956 (T 562-6070) på matr.nr. 15aæ.

Servitut lyst 6/12 1956 (T 569-6328) på matr.nr. 15aØ.

Servitut lyst 28/12 1956 (T 599-6734 og 6735) på matr.nr. 15av

og 15ax.

Servitut lyst 19/3

Servitut lyst 28/3

1957 (T 673-1462) på matr.nr. 15ba.

1957 (T 688-1668)på matr.nr..15ar.

Servitut lyst 30/3 1957 (T 691-1719) på matr.nr. 15as.

Servitut lyst 25/4 1957 (U 20-2152) på matr.nr. 15bc.

Servitut lyst 8/6 1957 (U .91-3101) på matr.nr. 15bd.

Servitut lyst 14/7

Servitut lyst 15/7

Servitut lyst 15/7

1957 (T 633-3712) på matr.nr. 15be.

1957 (Av 446-3901)på matr.nr. 15at.

1957 (U 128-3901) på mart.nr. 15au.

Servitutlyst 14/10 1957 (U 223-5772) på mart.nr. 15bb.

Servitut lyst 28/2 1958 (U 377-1079) på matr.nr. 15bi.

0,o~.W~b,«~~~~~~~~~~.~~~~5/4 1958 (U 417-1736) på matr.nr. 15bh.



Servitut lyst 16/5 1958 (U 481-2681) på matr.nr. 15bg.

Servitut lyst 14/9 1959 (U 171-5077) på.matr.nr. 15aq.

Servitut izst 23/10 1959 (V 582-9066) på matr.nr. 15b.

b) Bygningen skal holdes mindst 15 alen

vejes.midtlinie.
fra tilst~dende

e) ............ hegn, f.eks ....................

Servitut lyst 7/1 1957 (T 612-80) på matr.nr 15az.

c) ............. hegn, f.eks.

, 15bkServitut lyst 12/11 1959 (V 619-9749) på matr nr. .

b) ’ foruden kvistetage ................

................... Bygninger skal holdes mindst 15 alen
fra tilst~dende vejes midtlinie.

e) .................. hegn, f.eks .........................

14
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Servitut lyst ii/iO 1929 (D 139-1506) på matr.nr. 17p,

17q, 17r, 17s, 17z, 17bk, 17bl, 17bm, 17bn, .1Tb°"

a) ............ for hver.~4OOO kr. alen af parcellens areal

b) Bygninger skal holdes mindst12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst 10/3 1930 (D 139-2789) på matr.nre. 17p, 17q,,

17r, 17s, 17z, 17bk 17bl 17bm, 17bn, 17bO

Servitut lyst 22/4 1931 (E 284-164) på matr.nr. 17x.

a) ............ for hver 5000 kv. alen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst 23/6 1934 (D 139-811) på matr.nr. 17p, 17q,

17r, 17s, 17z, 17bk, 17bl, 17bm, 17bh, 17b°.

a) ............ for hver 5000 kv. alen af parcellens areal

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

e) ............ hegn, f.eks ..................

~5
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Servitut lyst 19/12 1934 (G 382-2443) på matr.nr. 17a.

b) Bygninger skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinle.

e) .......... hegn, ’f.eks ................. .

Servitut lyst 14/6 1937 (H 77-691) på matr.nr. 17Ø og 17ab.

for hver 5000 kv.alen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende vejes

midtlinie.

Servitut lyst 23/8 1937 (O 220-1284) på matr.nr. 17p, 17q,

17s og 17bk.

........... og på resten af strækningen opsættes et tråd-

hegn i midtlinien.

Servitut lyst 21/12 1937 (An 272-2336) på matr.nr. 17aa.

.............. for hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.
Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra ~ejenes midt-

linie ......................

hegn f ek
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Servitut lyst 13/12 1950 (Q 583-4133} på matr.nr. 17bh,

17at og 17hf.

Servitut lyst 5/12 1950 (Q 563-3990) på matr.nr. 17as.

Servitut lyst 22/11 1939 (I 694-2305) på matr.nr. ~17ad.

Servitut lyst 8/8
17bt.

1945 (N 45"1530) på matr.nr. 17an 17bs

la) på hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

e) ............ hegn, f.eks ................

1Servitut lyst 13/1 1951 (Q 464-4712) på matr.nr. 17

acServitut lyst 24/3 1938 (I 106-3385) på matr.nr. 17

Servitut lyst 24/5 1944 (I 106-815) på matr.nr. 17ag.

alServitut lyst 21/11 1945 (N 177-2572) på matr.nr. 17

Servitut-lyst 21/11 1945 (N 178-2574) på matr.nr. 17am.

Servitut lyst 26/8 1949 (Q 128-2247) på matr.nr. 17a°.

Servitut lyst 7/12 1950 (Q 572-4033) på matr.nr. 17aq.

Servitut lyst 20/9 1951 (Q 206-2790) på matr.nr. 17ar.

Servitut lyst 13/12 1935 (H 77-2142) på matr.nr. 17Ø og 17

Servitut lyst 8/4 1950 (Q 365-104) på matr.nr. 17ap.

Servitut lyst 1/12 1951 (i 69-3847) på matr.nr. 17au.

ab

b) Bygninger skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

hegn, f.eks.
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Servitut lyst 25/5

Servitut lyst 25/5

1955 (T 134-2394) på matr.nr. 17aØ.

1955 (T 135-2395) på matr.nr. 17ba.

........... og skal også ligge iO m fra nærmeste vejkant.

Ophæves kun forsåvldt angår den syd for ejendommene beliggende
Veto
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Servitut lyst 1/4 1921 (62/243-43) på matr.nr.-24s, 24bc.

Servitut lyst 12/11 1935 (H 42-i861) på matr.nr. 24ad og 24

Servitut lyst 6/2 1925 (69/418-3452) på matr.nr., 24t

ae

a) ............ for hver 2000 kv. alen af, parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

Servitut lyst i0/ii 1922 (65/8-2352) på matr.nr-. 24ab.

.................. for hver 4000 kv.alen af parcellens
areal.

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens-midtlinie.

Servitut lyst 25/2 1927 (72/985-3320) på matr.nr. 24ag.

Servitut Iyst 25/2
24bc"

1929 (C 412-2316) på matr.nr. 24s, 24ah

Servitut lyst 1/9

Servitut lyst 18/5

Servitut lyst 9/7

1928 (C 38-993) på matr.nr. 24am.

ao1929 (A 304-359) på matr.nr. 24

1928_(B 626-665) på matr.nr. 24al

a) .............. for hver 4000 kvadratalen af parcellens

areal.

b) Bygningerne skalholdes mindst 12 alen fra vejens

midtlinie.
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Servitut lyst 14/10 1933 {F 619-1679) på matr.nr. 24as.

Servitut lyst 23/1 1946 (M 408-3273) på matr.nr. 24cm og 24eØ.

a)

b)

e)

......... for hver 5000 kv. alen af parcellens areal.

Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens mid~llnie

......... hegn, f.eks ..................

Servitut lyst 25/9 1934 (G 285-1693) på matr.nr. 24au.

Servitut lyst i/iO 1934 (G 293-1747) på matr.nr. 24y.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra tilstødende
vejs midtlinie ...................

e) ........... hegn, f.eks ....................

Servitut lyst 7/12 1934 (G 371-2322) på matr.nr. 24aP~

a) ................ for hver 5000 kvadratalen af parceilens

areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 12 alen fra vejens midtlinie.

2O
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Servitut lyst 31/7 1"936 (H 681-1027) på matr.nr. 24bk.

Servitut lyst 31/7 1936 (H 275-1023) på matr.nr. 24~O.

Servitut lyst 2/5 1936 (H 209-253) på matr.nr. 24br.

............. Bebygget areal må højst andrage 15% af grundens

bruttoareal ...................

Bebyggelsen skal holdes mindst 8 m fra vejens

........... ¯ . Dog må der yderligere opsættes hegn af anden art,

når dette bliver af lettere karakter .................

Servitut lyst 20/2

Servitut lyst 22/1

1941 .(J 440-2761) på matr.nr. 24by.

1947 (N 675-4321) på matr.nr. 24x.

a)

b)

e)

.......... på hver 5000 kvadratalen af parcellens areal.

Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende vejes

midtlinie.

............. hegn, f.eks ......................

2~
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¯

¯ "Servitut lyst 19/11 1942 (H 622-3076) på matr.nr. 24ci

Servitut lyst 23/11 1946 (H 622-3399) på matr.nr. 24r.

Servitut lyst 4/11 1938 (Ar 313-2232) på matr.nr. 24v.

Servitut lyst 2/9

Servitut lyst 17/5

Servitut lyst 12/2

Servitut lyst 23/1

1937 (H 632-1403) på matr.nr. 24bu.

1938 (I 155-356) på matr.nr. 24bz.

1944 (Aw 440-4611) på matr.nr~ 24ch.

1942 (M 408-3415) på matr.nr. 24cm og 24~Ø.

Servitut iyst 20/3 1946 (N 306-3936) på matr.nr. 24cn.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra tilstødende

vejes midtlinie.

e) ................ hegn, f.ek, s .....................

Servitut lyst 13/4 1943 (K 624-185) på matr.nr. 24cg

a) ........... på hver 2000 kvadratalen af parcellens areal.

b) Bygningerne skal holdes mindst 15 alen fra vejens midt-

linie.

e) ............ hegn, f.eks.

Servitut lyst 30/10 1980 (H 657-30981) på matr.nr. 24av.

Servitutten. aflyses i sin helhed.
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