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SK0DE- OG PANTEBOGEN FOR KRDNBORG VESTRE BIRK

Retsdagen den l?september 1916. stpl.kr.l.oo
L.nr.823

, \DEKLARNI'ION. (.(ci ',' {:)

Ved den af arkitekt Ejnar Dyggve udarbejdede udstykningsplan,
der lægges til grund for udstykningen af et areal fra de mig,
civilingeniør, cand polyt. Cjristian Engelhart af Hillerød til-
hørende ejendomme matr.nr.141 og 14 t af Tibirke bY og sogn,

. :-
Kronborg vestre birk, kaldet "Langetravs", og som er gengivet
på det vedhæftede reguleringskort, er det tilsigtet, at bakke-

I i-: .

linier~es silhouet og i det hele terræn~ts naturlige karakter
som udstrakt hedeareal bevares. For at opnå ~ette og deri-

: ( ,

,gennem bevare for køberne den ejendommelie;e ~~.turskønhed, der
bevirker køb af bygg~grunde i det terræn, pålægger jeg herved

••• ~ ( :.. .' 1_, •

alle de grunde, der i overensstemmelse med det vedhæftede kort
udstykkes fra "Langetravs", følgende servitutter: A.l) Hver

;

,enkelt af de på reguleringskortet anførte parceller skal b~-
vares i den angivne størrelse og må ikke fremtidig uds~ykkes.-
2) Bebyggelse må kun ske på det terræn, der på det vedhæftede
reguleringskort er afsat mellero grundens ydergrænse og den røde
linie.- 3) For hver tønde land (55 tdr.) må der i det højeste
opføres et beboelseshus. Udhuse må ikke beny t t es til bolig eller
natteophold.- 4) Bygninger må ~kke oI,føres med mere end ~n etage
foruden tagetagen, og afstanden fra jorden til tagryggens høje-
ste punkt må ikke være over syv meter.- lB.l. Ingen af jorderne< ro'



eller derpå værende bygninger må benyttes til d,erpå eller derfra
at udøve næringsdrift, ligesom der navnlig ~el~er ikke må indrettes

;...

eller drives pensionat, hospital, sanat6rium, yærksted, fabrik;,
beværtning, butik eller lignende.- 2) Det er forbudt at indrette eller
foretage noget, der ved ubredelse af støj, ilde lugt, ubehageligt
skue eller på anden måde kan genere naboerne.- C l) Der må ikke
i skellinien mellem parcellerne indbyrdes sættes egentlige hegn.

,Grænserne må derimod angives ved mærker med lo - ti- meters mellem-
rum. Disse mærker, der kan være pæle eller dværg-buske, må ikke
være højere end l - en- meter.- Mod de udstykkede grundes ydergrænser
må kun anvendes levende hegn~- 2) Planmæssig beplantning må kun

-,

finde sted på det areal, hvor bebyggelse er tilladt.- 3) På den del
af grundene, hvor bebyggelse og planmæssig beplantning er forbudt,
må ikke opstilles eller anbringes noget, som kan virke forstyrrende

.!: r.. ,
i ly~gbakkernes natur, såsom- lysthuse, hvidmalede bænke, flag-
stænger og lignende. - Enhver ejer af parceller fra "Langetravs"
har i forhold til andre parcelejere påtaleret med hensyn til over-
trædelse af de pålagte servitutter.- De foran nævnte servitutter
kan ændres eller ophæves, ~~~ sådant vedtages af et flertal af
påtaleberettigede, der på en gang repræsenterer mindst 3/4 - tre
fjerdedele- af parcelejernes personel og mindst i - tre fjerdedele-
af de pågældende arealer.- Nærværende deklaration bliver tillige-
med det vedhæftede reguleringskort at tinglæse som servitutstif-
tende på de mig ifølge skøde af 20.november 1904, tinglæst 29.s.m.
tilhørende ejendomme matr.nr. 14 i og 14 1af Tibirke by og sogn,
Kronborg v.Birk. - Ved tinglæsningen frafaldes ret sanmær-kningvnm

ejendommenes byrder og behæftelser.- p.t.Helsinge den ll. september
1916. Chr.Engelhart.-
Til vitterlighed:Carl Kapel C.WesenbergTLund.

I

~ Læst inden Kronborg v.birks ret den l?september 1916 og indf.
(O 90.) (E.E. 823.L.). Et kort vedhæftet.

Jacobæus.
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