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T. 6862                    Matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn. 

Advokat 

H. Aasmul-Olsen 

Køgevej 85, 2630 Taastrup 

Telf. (01) 99 04 03 

 

DEKLARATION 

 Undertegnede A/S Ernito, Køgevej 80, 2630 Taastrup, som ejer af ejendommen matr. 

Nr. 11 gi af Tune by og sogn, deklarerer herved i anledning af påbegyndt og projekteret udstykning 

og bebyggelse i ejendommen mart.nr.11 gi af Tune by og sogn som gældende for os og enhver 

senere ejer af ejendommen og parceller udstykket herfra: 

1. Deklarationens gyldighedsområde: 

 De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser er gældende indenfor den på 

vedhæftede af landinspektør E. Mouritsen, Køge, udarbejdede plan viste område, der omfatter den 

i indledningen nævnte ejendom. 

2. Udstykningen: 

 Den udstykning af villaparceller, der foretages af den nuværende ejer er endelig, og disse 

parceller med tilhørende fællesareal må ikke, når udstykning har fundet sted, yderligere udstykkes, 

ligesom de ej heller skal kunne sammenlægges, men skal stedse bestå som matrikulært 

selvstændige ejendomme. 

 Dog skal nærværende deklaration ikke være til hinder for at foretage sådanne mindre 

skelreguleringer, som Greve kommune måtte godkende. 

 I forbindelse med udstykningen af parcellerne skal samtlige veje, stier og fællesarealer 

udskilles i matriklen som særskilte matrikelnumre. 

3. Byggelinier: 

 Bebyggelse på parcellen må ikke placeres de på den vedhæftede plan viste veje og stier 

nærmere end angivet på planen, nemlig som følger: 

Langs Tune Parkvej:  5      m fra vejskel 

Langs Lundevej:  4,75 m fra vejskel 

Langs alle 12 m brede boligveje:  4      m fra vejskel 

Langs vendepladser og stier:  2,5   m fra vej-og stiskel 

4. Bebyggelse: 

 Indenfor de på vedhæftede plan viste områder må kun opføres åben og lav boligbebyggelse. 

 På hver parcel må kun opføres et fritliggende parcelhus på mindst 100m2 med 1 lejlighed 

samt dertil hørende udhus og garage eller carport. Udnyttet tagetage såvel som forskudt etage er 

tilladt.  

 Husene skal udformes således, at der kan ske udvidelse af disse til mindst 130m2, uden at 

indretningen af eksisterende huse skal ændres væsentligt, for at der kan opnås en harmonisk 

helhed.  

 Bygningshøjden må intet sted overstige 4,00 m målt fra naturligt terræn (niveauplan) til den 

linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter) . 

 Tagets vinkel med vandret plan må ikke overstige 450.  

 Tagrygningen skal være parallel med husets lange led. Før noget byggeri påbegyndes, skal 
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der til godkendelse af dets overensstemmelse med denne deklaration forelægges Greve 

Kommune tegninger, der viser denne grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed 

på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af 

bygningerne og grunden skal oplyses. I øvrigt må bestemmelserne i bygningslovgivningen og den 

til enhver tid for kommunen gældende bygningsvedtægt overholdes. 

5. Benyttelse: 

 De enkelte parceller må kun benyttes til beboelse for én familie, dog er fremleje af enkelte 

værelser tilladt.  

 Det er tilladt, at der på parcellerne drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i 

beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der beboer den 

pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan 

måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o. 

lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for 

de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den 

pågældende ejendom.  

 Der må ikke på parcellerne haves nogen som helst virksomhed, nogen installation, 

indretning, oplag eller andet, som ved ildelugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde 

efter kommunalbestyrelsens skøn er eller kan være til gene for de omboende. 

 På parcellerne må ikke holdes andre husdyr end enkelte hunde og katte samt lignende 

mindre husdyr, der sædvanligvis kan holdes i etagelejligheder. 

6. Hegn: 

 Hegn mod færdsels- og fællesarealer skal udføres som levende hegn, som trådhegn uden 

overligger i forbindelse med levende hegn eller som et af de på vedhæftede tegning viste 4 andre 

hegn.  

 Levende hegn mod vej og sti skal være anbragt med roden 30 cm. fra skel mod vej og sti, og 

må ingensinde vokse ud over færdselsarealet.  

 Øvrig hegning foregår efter hegnslovens regler. 

7. Beplantning: 

 Beplantning på parcellerne skal fortrinsvis bestå af buske og lavtvoksende træer.  

 Der må ikke på parcellerne findes beplantninger af pil, poppel eller hvid el eller andre træer, 

der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne ved skygning, indskrænkning 

i udsigtsforhold el. lign.  

 Træer, der efter kommunalbestyrelsens skøn ved højde, skygge eller vandsøgning kan være 

til gene for omboende eller for afløbssystemet, må ikke findes. 

8. Adgangsbegrænsninger: 

 Over de skel, der på den vedhæftede plan er angivet med kraftig streg må der ikke være 

adgang. De til enhver tid værende ejere af disse parceller er forpligtede til langs disse skel at 

etablere og vedligeholde et 1,2 m. højt ubrudt trådhegn, uden overliggere med tilhørende levende 

hegn jfr. punkt 6. 

9. Veje og stier: 

 De til udstykningen og bebyggelsen planlagte veje og stier, der er vist på vedhæftede plan, 

anlægges af den nuværende ejer, i overensstemmelse med de krav, der stilles af Greve kommune, 

for at der kan meddeles byggetilladelse til parcellernes bebyggelse og bygningsattest, og udgiften 

hertil afholdes af den nuværende ejer.  

 Enhver ejer er pligtig at tåle de med udførelsen af vej- og stianlæg forbundne ulemper, 

herunder skråninger ind på ejendommene, uden at de i den anledning kan kræve erstatning, 
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hvilket også gælder ved anlæg af omliggende veje udenfor deklarationsområdet.  

 Når vej- og stiarealerne er afsat, matrikulerede og anlagte i overensstemmelse med stk. 1, 

overdrages disse vederlagsfrit til grundejerforeningen. Denne er pligtig til, når sælgeren ønsker 

dette, at tage skøde på disse arealer samt til at betale de hermed forbundne skødeomkostninger. 

 Vedligeholdelsen af de på vedhæftede plan viste veje og stier påhviler parcelejerne og skal 

udføres som samlede arbejder ved foranstaltning af den nedenfor anførte grundejerforening. De til 

vedligeholdelsen medgående udgifter skal fordeles på de enkelte parceller med lige store beløb.  

10. Fællesarealer: 

 Det på den vedhæftede plan med særlig markering angivne areal vil være at betragte som 

fællesareal, der, når det er selvstændigt matrikuleret, uden vederlag til sælger, vil være at 

overdrage den i punkt 18 omhandlede grundejerforening, mod at denne afholder udgifterne til 

advokatsalær, stempling og tinglysning samt herefter som ejer udreder alle udgifter de 

pågældende arealer vedrørende.  

 Alle udgifter til anlæg, vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealet påhviler 

grundejerforeningens medlemmer, og skal udføres ved foreningens foranstaltning.  

 Grundejernes bidrag fordeles på de enkelte parceller med lige store beløb.  

 Fællesarealet skal anvendes til park, legeplads og lign. og skal anlægges i 

overensstemmelse med kommunens krav og når dette måtte blive krævet af kommunen.  

 Al brug og færdsel på fællesarealet skal være forbeholdt foreningens medlemmer, deres 

familie og gæster, men kan aldrig gøres til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse eller 

afhændelse. 

11. Ledningsføring: 

 Enhver parcelejer er pligtig til uden erstatning af tåle enhver ledningsføring over eller i 

parcellen i forbindelse med områdets kloakering og forsyning med vand, elektricitet, telefon og  

TV-fællesantenne. 

12. Kloakering: 

 Parcelejerne er pligtige at bidrage til de med kloakeringen forbundne omkostninger i 

overensstemmelse med de af en landvæsenskommission fastsatte bestemmelser. 

13. Vandforsyning: 

 Der vil på den nuværende ejers foranledning og for dennes regning blive etableret 

hovedvandsledning med stik indført på de enkelte parceller for disse forsyninger med drikkevand. 

 Udgifterne hertil afholdes som ovenfor nævnt af den nuværende ejer efter de for vandværket 

gældende regler, og når anlæget er etableret, er pacelejerne pligtige at aftage deres vandforbrug 

fra dette anlæg. 

14. El-forsyning:  

 Der vil på den nuværende ejers foranledning og for dennes regning blive etableret el-

forsyning som kabelanlæg til de enkelte parceller, vejbelysning med armaturer på stålmaster og 

sti-belysning som parkbelysning i overensstemmelse med gældende regulativ samt med et af 

kommunalbestyrelsen godkendt projekt.  

 Når vej- og stribelysning er etableret, afholdes driftsudgifterne hertil af den nedenfor i punkt 

18 nævnte grundejerforening fordelt på de enkelte parcelejere med lige store beløb 

 

14. Radio- og TV antenner: 

 Der må ikke på nogen parcel udføres eller etableres udvendige antenner. Det skal dog være 
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tilladt på ejendommen at etablere et fælles radio- og TV antenneanlæg med tilhørende 

antennemaster. 

15. Parkering: 

 Parkering må, bortset fra parkering på de hertil indrettede pladser på veje og parceller, ikke 

finde sted, hvorfor al parkering på vejen, med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og 

lignende er forbudt.  

 Enhver parkering eller anbringelse af campingvogne og lastvogne på de enkelte parceller, 

samt på vej-, sti- og fællesarealer er forbudt. 

17. Færdselsret: 

 De på kortbilaget viste veje og stier skal være tilgængelige for offentlighedens færden, og de 

må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke afspærres under nogen form. Det skal dog være 

tilladt at opsætte forskudte bomme el. lign. på stiarealerne.  

 De til enhver tid værende ejere af ejendommen matr. nr. 11 gi af Tune By og sogn og 

parceller udstykket herfra, er uberettiget til at modsætte sig, at veje og stier benyttes som 

adgangsveje for andre ejendomme udenfor deklarationsområdet. 

18. Grundejerforeningen: 

 Samtlige ejere af parceller, der udstykkes fra matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn er pligtige at 

være medlemmer af en af Greve kommune godkendt grundejerforening, som senest skal stiftes 2 

måneder efter, at Greve kommunalbestyrelse har fremsat krav herom.  

 Foreningens stedlige område fastsættes af kommunen, således at foreningens medlemmer 

ikke alene kan være ejere af parceller omfattet af nærværende deklaration, men også ejere af 

ejendomme beliggende udenfor deklarationsområdet.  

 Såfremt det i henhold til ovenstående måtte blive bestemt at udvide foreningens stedlige 

område til at omfatte andre end ejere af parceller udstykket fra matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn, 

skal Greve kommune fastsætte overgangsbestemmelser og endelige regler vedrørende 

fordelingen af udgifter til vedligeholdelse af veje, stier m.m.  

 Det påhviler foreningen at vedtage en for foreningen og dens medlemmer gældende 

vedtægt, hvilken vedtægt skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og foreningens opgave er først 

og fremmest at varetage den fælles administration af fællesanlæg, anlæg af fællesareal og 

vedligeholdelse af veje, stier, fællesareal, kloak og vandledninger, hegn m.v., således som fastsat 

overfor eller som det senere måtte blive tillagt foreningen, alt i overensstemmelse med denne 

servitut. 

19. Påtaleret: 

 Påtaleret efter nærværende deklaration tilkommer Greve kommunalbestyrelse, der også skal 

være berettiget til at indrømme dispensationer fra servitutbestemmelserne.  

 Såfremt parcelejerne ikke vil underkaste dig de i nærværende deklaration trufne 

bestemmelser, og spørgsmål bringes for domstolene, har dette ikke suspensiv virkning, og 

parcelejerne er, indtil retsafgørelse foreligger, pligtig til at opfylde de dem i henhold til 

deklarationen pålagte forpligtelser, det være sig af økonomisk art eller andet. 

20. Særlige bestemmelser: 

 Såfremt grundejerne eller grundejerforeningen ikke opfylder de i nærværende deklaration 

nævnte forpligtelser – herunder grundejerforeningens love – er kommunalbestyrelsen berettiget til 

at foranledige forpligtelserne opfyldt for grundejernes regning. 

21. Panteret: 

 Til sikkerhed for opfyldelsen af de økonomiske forpligtelser, der følger af nærværende 
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deklaration indrømmes der herved Greve kommunalbestyrelse 1. prioritets panteret i den af 

deklarationen omfattende ejendom mart. nr. 11 gi af Tune by og sogn med et beløb stort kr. 

192.000,00, hvilken panteret, når udstykning af ejendommen har fundet sted, vil være at overføre 

med et beløn stort kr. 6.000,00 på hver af de vedhæftede plan som nr. 2 – 33 betegnede parceller. 

 Når anlæg af veje, stier og fællesareal har fundet sted og er godkendt af Greve kommune, er 

denne forpligtet til at nedsætte panteretten til kr. 2.000,00 pr. parcel.  

 Nærværende deklaration begæres herved tinglyst servitut- samt tillige som anført overfor i 

punkt 21 pantstiftende på og i ejendommen matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn, idet der forsåvidt 

angår de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i 

tingbogen. 

      Taastrup, den 18.4.1972 

      A/S Ernito 

      v/ (sign.) Ernst Nielsen. 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: 

(sign.) Advokat H. Aasmul-Olsen, Køgevej 85, Taastrup. 

 

I henhold til lov nr. 246 af 10.06.1960. § 4 stk. 2, meddeles herved samtykke til tinglysning af 

nærværende byggeservitut. 

 

Greve bygningsmyndighed, den 26.4.1972. 

(sign.) J. Møllgård Olsen, bygningsinspektør. 

 

1. pantstf. 192.000,- 

Afd. B. Indført i dagbogen den 15.5.1972 

Lyst Bd. II 

Akt nr. Bc-126 

Civildommeren i Roskilde Herredsret. 

 

Extrakt-udskrift af A/S-registeret forevist 






