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Parcel

nr. l af

matr.nr.
.

.,

Tibirke

)

v:
Købers

bopæl:

14~,
by og sogn •

Anmelder:

. -,."

BETINGET

Underskrevne
ægtefælle,
sagfører
lægger

boet

Peter

Hertz

H. Fischer-Hansen,

v/executor

ejendom,

net som parcel
Arveudlægget

',,'
'h
lVllC......

l\If"ll
lvlU

nr. l. af matr.nr.

sker på følgende

i

K., ud-

ovenr..ævntebo,

6, 4., Kbhvn.S.,
landmålerskitse

14~, Tibirke

afdøde

landsrets-

2, København

arving

Fælledvej

der på vedhæftede

og tidligere

testamenti,

Kronprinsessegade

JOHAN FillRTZ,Amager

et tilhørende

er t/ z,
Kronprinsessegade
2,
Kbhvn~ K •
ao, v ,

Hertz

herved ..betinget til medunderskrevne

cand.polyt.

Fælledvej
Kbhvn , S$

ARVEUDLÆGSSK0DE

efter fru Olga Valborg

dr.phil.

_~ager
6, 4.,

den boer beteg-

by og sogn.

vilkår:
l.

Ejendommen

erhverves

forefindes,
A. Eamsum

som beset

med grund fremgående
udarbejdede

kort 27162

den værende

bygninger

ejendommens

rette

iøvrigt

og i den stand,

og tilhørende.

med de samme rettigheder,

med den har tilhørt
Med hensyn
ejendommens

boet

byrder

og tidligere

til de ejendommen
blad i tingbogen.

den nu er og

af vedhæftede af landinspektør
2
2
m , heraf vej lo~ m , de på grun-

og de deri indeholdte

tilliggende

hvori

påhvilende

ovne og iøvrigt
Ejendommen

og forpligtelser,

alt

udlægges
hvor-

ejere.
servitutter

henvises

til

- 2 2.
3jendo~~en

overtages

fra denne

af arvingen

dato for hans regning

refusionsopgørelse,
parcellens

og risiko.

men arvingen

ejendomsskatter,

1970

den l. april

deltager

indtil

endelig

og henligger

Der udarbejdes
forholdsmæssigt
udskilning

ingen
i hoved-

har fundet

sted.

3.
Arvingen

er bekendt

ullægges

i 8 m. bredde

endvidere

med,

og befæstes

indforstået

saillmenmed ejerne
Vejby-Tibirke
Nærværende

at forbindelsesvejen
i

med at deltage

af parcellerne

kommune

bestemmelse

m. bredde.

3.

og 4.

skal',

Arvingen

i udgifterne

2.,

og ovennævnte

5

fra landevejen

er

til befæstningen

Påtaleberettiget

er

parcelejere.

beg.æres lyst som servitutstiftende.

4.
Arvingen

3.

er indforstået

og 4. at bekoste

med sammen

udgifterne

med ejerne

til nedlæggelse

samt nedgravning

af kablet

på parcel

Påtaleberettiget

er ejerne

af parcellerne

Nær-vær-e
nd e bestemmelse

begæres

af parcellerne

2.,

af el-masterne,

nr.2.

3.

nr. 2.,

og 4.

lyst som servi tutstiftende.
.~

5.
Herudover

begæres

følgende

bestemmelse

lyst servitutstiftende:

a.
nver

er~elt

størrelse

af de udstykkede

og må ikke fremtidig

ikke være til hinder
lader parcellens
Pa hver parcel
Jdhuse

form

højeste

i den angivne

Bestemmelsen

skal dog

som i det væsentlige

og areal uforandret.

til bolig

må ikke opføres

~agryggens

udstykkes.

må der i det højeste

som ikke må benyttes

skal bevares

for grænsereguleringer,

må ikke benyttes

Bygninger

parceller

kun opføres

eller

med mere

natteophold.

end een etage foruden

til opholdsrum,

punkt

eet beboelseshus.

må ikke være

og afstanden
over

7

tagetagen,~

fra jorden

meter,

Taget

til
skal

tækkes med rør eller halm.
Ingen bygning
er godkendt

må opføres,

..

,• .

I .
I'

uden

at tegningen

af grundejerforeningen.

og beliggenheden

forud

.~
,.

- 3 b.
Ingen af grundene
derfra

eller derpå værende

eller derpå

at udøve

næringsdrift,

~er ikke må indrettes

eller drives

um, værksted,

beværtning,

fabrik,

bygninger

ligesom

pensionat,
butik

må benyttes

eller

til

der navnlig

hospital,
lign.

hel-

sanatori-

Det er for-

oui~ 5t indrette eller foretage noget, der ved udbredelse af støj,
l'~e ~ugt, ugehageligt
skue eller på anden måde kan genere naboerne.

Grammofonmusik

og lign.

er ikke tilladt.

c.
Jer lliåikke sættes

hegn

i skellinierne.

d.
Jyreliveti

terrænet

af jagt forbydes

skal såvidt

parcelejerne

muligt

i Tibirke

hvorfor

enhver

art

og andre.

Af hensyn til dyre angreb af skadelig
~en af Grundejere

fredes,

natur

og lign. kan

Bakker!! dog give

tilladelse

"Forenintil jagt.

e.
Dyrkning

eller plan~ssig

ning - bortset
umijdelbar

fra beplantning

tilknytning

råd med og godkendelse
nave vil ikke blive
i

lyng,

således

jelige

karakter

vii~ muligt
net den
i

til beboelseshuset

af udstrakt

28/9 1957

Arealerne

lyngbakkernes

lede eller prangende
ner eller lign.

indordner

Anlæg

skal såvidt

i
sa.m~

af egeatlig

muligt

falde

sig den tilstræbte

hedelandskab.

i overensstemmelse
afsagte

og beplant-

- må kun ske efter

af grundejerforeningen.

at alle grunde

holdes

er ikke tilladt,

til læ og som værn mod indsigt

tilladt.

Der må ikke opstilles
re~~e

beplantning

Bevoksningen

oprin-

skal så-

med den af Overfredningsnæv-

kendelse.

eller anbringes
natur,
bænke,

noget,

som kan virke

såsom udsigtstårne,
faste

Ælektricitets-

flagstænger,

lysthuse,
udendørs

og telefor~aster

forstyr
hvidma-

TV-anten-

må ikke forefin-

aes.

f.
A=læg

af nye veje

~odkenies

eller ændringer

af det nu~ærende

vejsystem

skal

af grundejerforeningen.

g.
Der J~nviler
arealer.

hver ejendom

Æniringer

pligt

i vej overfladens

~ykke fra grunjejerforeningen,
reg~er

til vedligeholdelse

for vejvedligeholdelsen.

karakter

der iøvrigt

af fælles

vej-

må kun ske med sam-

kan fastsætte

r~rmere

- 4 h

H.

enhve r tid værende

:':::=-:e :eklaration

e jere af de ej e.ndomme , på hvilke

er tinglyst,

er p Li.g t i ge at være

nær væ-

medlemmer

~r-l::.:e~er~oreningen, hvis navn er "For-en i ng en af Grundejere
s:"rke 3s.kker", og hvis formål

er at varetage

grundejernes

af
i Ti-

fælles

i.

:s.-::E..:eret
iflg.

denne d eklaration

:'~:-'eiLin,;sforeningfl
og "Foreningen

~;::srværendedeklaration

begæres

tilkommer

"Danmar-ks l\ja'tur-

alene

i Tibirke

af Grundejere

Bakke-I"tI

lyst som servi tutstiftende.

6.
3c·e~ har betal t ornkos t n i.ng e r-ne

ie:sen af vedrÆftede

skitse.

Dæres af undertegnede
2.,

3, 4,

arving

til

landmåler

Fremtidige
i forening

til

og med ud ar-be j-.

udstykningsomkostninger
med ejerne

af parcellerne

5 og 6.

7·
Arvingen
9.~'

er bekendt

d e t fremgår,

re~ler.

at grunden

Arvingen

~~ re~ler

af 13/12 1969, hvor-

med fredningsnævnskendelse
kun kan bebygges

er bekendt

for udstykninger,

efter

med Vejby-Tibirke

særligt

kommunes

angi '.TDe

almindeli-

der også her skal følges.

8.
~~uv::S::-'ende
og kommende
Ling og lign.

forpligtelser

overtages

af arvingen

vedr. kloak,
udenfor

vand,

el-forsy-

arveudlægssummen.

9.
~~enioffiillen,
der er fri for prioritetsgæld,
skriver

trehundredefemogtyvetusinde

udlægges

for 325.000

kr.

kroner.

lo.
~~_::s~~e~sker uden
~a::.~_e::.
er betinget

ansvar

for boet

af endelig

eller

eksekutor

personligt.

udstykningsapprobation.

11..
::::kse::O:uto:r
e:rklærer ved sin underskrift

os

:ove, at; der ikke på ejendommen

på nærværende

findes

skov eller

skøde på tro
fredskovplig-

- 5 -

f

tigt

areal.

12.
Part,e-:-neerklærer

samtidig

5en1;erer ejendommens

værdi

på tro og love, at udlægssummen
i handel

repræ-

og vandel.

13.
~11e ~eQ udlægsskødet
aar-ede.s ar afvingen.

og dets berigtigelse

København,

forbundne

omkostninger

den

Som arving:
Doet
Ee.rt z:
FOT

efter

fru Valborg
/

~. Fi3cnsr-Hansen
executor testamenti

A~~~
Til vitterlighed

om underskrifternes

neG. og underskrivernes

Fos~v. ang. sælger:

\,v

dateringensrigtig-

myndighed:
Forsåv.

ang. arvingen:

JØ-lN THOMSEN

-"1 C HAEC l~O\L~'~-Z,
ADJQKM"

ægthed,

LANDSUfSSAOF0IWt

\

KRONPRINSESSEGADE 2 \
1306
KØSENHJ'\VN K \
TLF, (0154) Ml 34 or

Nemt ParimacJ~aclo3
1360l Kbh. IC. Tlf. 11 35 11

Notering som

