
i'- ' .,

oo
*E
=;>i
.!;
4-

d;
cå
o.i
ni
Ei
Epiå
a;:o

,''\\J
a
fi

G
o
(

Berti I li n9i-
lormular

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvaner)
eller (i de sonderjytlskc lands-

dete) bd. og bl. i tingbogen,

art, nr., ejerlav, sogn,

Gade og hus nr.:

J g samt dele Stempel: /S-. kr:.- øre
a.i 2 a o3 1d,
Brederød by,
Kregme sogn.

Akt.'Skab ,r. V
(udfylder eI dommcrkontorct)

? -z/LKøbers 1 d
KreditorsI 

boPæl:

Anmelder:

Frederiksværk komnune

G

t

E

E

DEKTARÅTION

for

kolonihaver ved. Srederød. by.

§ r.

Område.

Området udgør natr.nr. ] g samt dele af 2 a og 1 d Bretterød by, Kregme sogn,
som angivet på ved.hæftede kortbilag.

Vedrørende lejemå1ets varighed henvises til lejekontraktens § !.

§2.
0mrådets anvendelse.

Området forbeholdes ti1 kolonihaver i henhold tit d.e af tr'rederiksværk
komnune godkendte planer.

De enkelte have1odd-er og bebyggelser herpå må ikke und.er nogen forn
anvendes til erhvervsforrråI.

De enkelte havelodd.er kan. iugensind.e selvstændigt natrikuleres.

Frederiksværk kommunes tilladelse tii- benyttelse til kolonihaver gæ1-
der til &r 2o2J.

Offentligheden har uhindret adgang ti1 gåend.e færdse1 på sautlige fæI-
lesarealer samt stier og veje. Enclvidere tilLades hovedstien gennem
arealet befærd.et ned cykler.

§ :.
' Fæ11esareaI.qr..

t. Områderne udenfor havelodd.erne ex fællesarealer og skal anlægges og ved.-
ligeholdes genrr.em den loka1e forening.

2, Kun fællesalealet ved l4øllegården kan anvend.es til
for børn og vo}:sne.

Legepladser p1anIægges af bestyrelse:r fo:r d.en

Areal.erne skal overalt ren- og vedligeholdes
ning ikke find.er sted.

l.

2,.

1.

2.

1.

4.

),,

4,

5.

friluftsaktivi teter

Iokale forening.

således, at ukrudtsspred-

lenren & Kicldskov A/S, Kobenhavn



Mtr. nr., eierlav, sogn:

(i Kohenhavn kvarter)
eller (i de sønderiydske lands-

dete)bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn,

Gade og åus nr.:

Stempel:

-2-

kr. Akt: Skab nr.
(udf Tlder al domherkontoret)

Købers )

Kreditors I boPæl:

Anmelder:

liguster (Ligust-

tjørn. (Crataegus
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§ +'

Områdets beplantning.

1. Rundt om hver kolonihaveområde plantes en trærække, son underplantes
med en hæk. Hækken ho}d.es klippet til en højtle af L6o cm. Trærækken vil
ude i landskabet markere kolonihaveonrådet., mens hækken vi1 danne græn-

. se for den enkelte koLonihave.

Træarter: almindelig røn (Sorbus aucuparia)
engriflet tjørn (Crataegus monogyna)
Begge er små træer, med max. højd^e ca, 1o m. Træerne gi.ver
Iet skygge.

o
o
G

Hækplanter: under røn (Sorbus aucuparia) f.eks. alm.
rum vulgare).
under tjørn (Crataegus noonogyna) f.eks.

. oxyacantha).

o
o
rh\y

2. Fællesarealerne, der omkranses af kolonihaver, beplantes Iængst mod syd
med. et par større træer, som f.eks. spidsløn (Acer platanoides), små-
bladet elm (Ulmus carpinifolia) og ahorn (.Acer pseud.opplatanus), mens

. detailudformninger af disse areafer iøvrigt overlades til de enkelte on-
råders beboere

1. Fæ1lesareaIet ved Mø1legården og arealerne rund.t om d.e 4 kolonihave-
områder ud1ægges i græs

4, Græsarealet føres ved det tredie kolonihaveområd.er talt fra nord nod
syd, helt ud. ti1 Brederød.-vejen. Der vi.l hermed blive en direkte for-

.bindelse fra landsbyen til koLonihaverne.

,. Ved træbeplantning på fællesareaLet ved MøIlegården og parkeringsplad-
serne anvend.es de for land.skabet karakteristiske træarter, §orn eg,
(quercus robur) r e1m (Ulmus carpinifolia), røn, (Soruus aucupariå),
tjørn, (Crataegus monogyna)r slåen, (Pronus spinosa), og vild rose,. (rosa rugosa)

§ 5.

Veje og stier.

1. stien A,B anlægges ned asfaltbelægning. Øvrige veje og stier anIægges
med grusbelægning og parkeringspladserne anlægges med græsbelægning.
Såfremt det senere viser sig, at græs på parkeringsplad.serne ikke er
tilstrækkelig befæste1se, an1ægges parkeringspladserne med grusbelæg-
ning. A11e udgifter ved anlæg og vedligeholdelse af veje, stier og
parkeringspladser afholdes af Frederiksværk kommune

Veje og stier ind.enfor området rnå ikke befærdes af motorkøtetøjer af
nogen art. Dispensation kan i særlige tilfæIde gives af byrådet.

Byrådet kan overd.rage bem;'nd.igelsen ti1 at give d.enne dispensatj-on
ti1 Kolonihaveforbundet for Danrqark.

Jenren & Kicldrkov A/S, KobenhrYn
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lormuler

E

Mtr, nr., ejertav,. sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-

dete)bd. og bl. I tingbogen,

art, nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.;

Stempel:

7- )-

kr. Akt; Skab nr.
(udtylde! al dommerkontoret)

bopæl:
Købers

Kreditors

1.

2"

5.

4.

5.

6.

7.

B.

§ 5.

HaveLoddernes bep.vttelse.

På havelodderne nå kun opføres fritidshuse.

På hver 1od. må opføres 1 fritidshus på max. 2l # samt et udhus på
rtråxe 4 #. nisse 2 byggeenheder kan sanmenlægges, så den saml-ed.e
bebyggelse bliver 25 #

Adgangen til havelodderne sker fra fællesarealet, d.er omkranses af ko-
Ionihaver. ner må kun være 6n adga.ng til hver havelod, og adgangsvejen
kan forsynes med en låge i ske1.

Husene nå kun anvend.es ti1 beboelse (natophold) i tiasrummet r. april
ti.1 Jo. september og ud.en for dette tid.srum til kortvarige ferieophold.,
week-ends og lign

Husene må ikke udlejes.

Husenes ejere skal til enhver tid. kunne dokumentere, at de har rådighed
over en he]årsbollg i tr'rederi-ksværk kommune

Ejeren skal være nedlem af den lokale forening, og denne skal være trI-
sluttet Kolonihaveforbund.et for Danmark samt forbund.ets NordsjæI1and.s-
kred.s.

Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende § stk. I, 5, 6 rS 7 betrag-
tes som en væsentlig misligholdelse fra ejernes side, og giver byrådet
ret til evt. ved fogedåns hjælp, at 1ad.e ejeren/lejeren-uåsætte af fri-
tidshus e t

§ r'
Eritid.shusenes ud.stræknine oÅ udformning.

1. De bebyggede arealer i den enkelte lod. må ikke overstige z, EP. Tag-
arealet må1t vandret må ikke overstige 25 \F + ind.ti"r )o cm. tagud.-
hæng tiI a}le sider. Ud over dette må der opføres et d.rivhus på højsf 4 rP

2. Ingen bygning må opføres med mere end 2r! meters bygningshøjd.e, hvormed.
forstås højden fra terræn til d.en Iinie, hvor ydervæg og tagflade mød.es
(bortset fra gavltrekanter).

5. Bygningens højde til tagryg må ikke overstige lr5o meter.

4. Raftehegn el1er lignende må kun anvend.es som 3.æhegn i umiddelbar forbin-
delse med bebyggelsen.

Anmelder:

parkeringsplads eller tilkørselsvej
hegn.

5. Ilegn mod nabo og genbo samt mod. sti,
nod disse skal etableres son Ievende

^ § o.

Bebyggelsen yd.re tremtræd,en.

lenren & Kieldrkov AlS. Københrvn
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
cller (i de sønderjydske lands-

dete)bd. og bl. i tingbogen,

art, nr.,. ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stenrpel:

-4-
kr- Akt: Skab nr.

(udlyldcr al dommeikontoret)

Købers 'r

Kreditors ]boPæl:

Anmelder: . 

"' 

'

1.

L.

z

Ti1 opførelse af fritidshuse må d.er kun anvendes nye materialer eller
materidler, som er godkendt af lokalbestyrelsen før anbri.ngelse på ha-
vel od.d.en.

Blanke e1ler reflekterend.e tagnaterialer må ikke anvendes

Ti1 udvend.ige bygningssid.er må der kun anvend.es træ, o65 d.ette skal be-
handles med træimprægneringsmid.ler ind,enfor jord.farveskalaen. Maling,
bortser fra vinduer og døre, må ikke anvend.es

Før bebyggelse påbegyndes skal haveforeningens bestyrelse ind.en ind.-
sendeLse af egentligt byggeand.ragende tiI Kolonihaveforbund.et for Dan-
raark vurdexe om bebyggelsen i sin ydre ud.fornning og pJ_acering på ha-
velodden udformes og anbringes såIed.es, at hele 'områd,åt giver et he1-
sigtsmæssigt helhed.sind.tryk

Udvendige antenneanlæg må ikke etableres.

)er må kun etableres 1 flagstang på hver havegruppes torveonråd.e efter
foreningens næxmere bestemmelser.

§ 9.

Afløbsforhold og renovation.

Der kan på d.en enkeLte havelod ind.1ægges vand.stik/hane, som ikke må
ind f øres i fri tid.shuset.

Der må etableres en underjordisk stensamLing (sivebrønd) til bortled-
ning af spildevand fra køkkenvaske.

,(
§ ro.

Parkering af motorkøretøjer.

Parkering af uotorkøretøjer rnå kun finde sted. på de anlagte parkerings-
pladser.

§ rr.

Før noget byggeri påbegyndes, skal der tiI god.kend.else af dets overens-
stemmelse med delclarationen og bygningsreglementet for Købstæderne og
Landetr kapitel I]r forelægges Kolonihaveforbund.et for Danmark tegninger,
der viser bygningernes beliggenhed, størrelse, form og indretning.
Af bygningsreglementets bestemmelser fremhæves især!

a

Stk. !. Run, hvori-der anbringes iltforbrugend.e iLd,sted til opvarmning,jfr. stk. 6, skal have et rumfang af mindst 1) rF.

stk. 5. r a1le beboelsesrum, herunder køkken, skal d.er,, for så vidt' det pågældend.e ru,r ikke har dør d,irekte tir d.et fri, find.es
mind,st et til d.et fri oplukkeligt vi.ndue, der med" henblik på
redning i bra:rdtilfælde skaL have en fri lysning i oplukket

4,

5,

5.

1.

2.

1.

1.

lenren & Kieldskov Al5, Kohenhavn
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D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
elter (i de sonderjYdske lands'

dete)bd.og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.;

Stempel: kr. øre

-5-

Akt; Skab nr.
(odlYldes a{ dommcrkontorel)

Kobers \
Kreditors ]boPæl:

Anmelder:

1.

1.

stand på nindst or5 # (så vidt muligt o,5 x lro m). Køkkener
med et rumfang under 1o m3, og hvori der anbrlnges iltforbru--gende ild.sted. tiI køkkenbrug, herund.er gasildsted., petroleums-
apparat, e1ler lign.', skal af hensyn til tilførsel af frislc
luft tillige forsynes med aftræk til det. fri.

Stk. J. Husenes fund.amenter, etageadskillelser, væg- og tagkonstruk-
tioner skal- udføres på'forsvarlig måde. Når der ikke udføres
støbt fundament, skal d.er foretages sikri.ngsforanstaltninger
mod ind.trængen af rotter, jfr. indenrigsmlnisteriets cirkulære

. a"t 27. juni 1!52.

Stk. B. Vægge og Iofter skal udføres med. overflader mindst svarenile
til beklædning af klasse 2 jfr. 5.2o.6"

2. Fra Kolonihaveforbundet for Danmark skal der hvert år senest den 1o.
april tilsendes byråd.et i Frederiksværk kommune en oversigtsplan mindst
1:Looo ; med. angivelse af bebyggelsens beli.ggenhed, d.et bebygged.e areals
størrel.se og bebyggelsens højd.e. '

§ rz.

Påtaleret,

Påtaleret ifø16e nærværend.e deklaration har byrådet i Frederiksværk
komrnune og MiIjøministeriet.

§ rl.
Dispensationer fra og ændlinger. i 4eklarationen.
Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nErværende deklaration
kan efter ansøgning fra Kolonihaveforbundet for Danmark indrømmes af
byrådet, såfremt karakteren ef det kvarter, som d.eklarationen søger at
skabe, ikke derved ænaires.

§ r+.

TinAlysning.

1. Xenne deklaration tinglyses forud for aI pantegæId på ejendommen og kan
ikke slettes af tingbogen uden samtykke fra byråclet i Fred.eriksværk kom-
&une, Kolonihaveforbund.et for Dannark og Miljøministeriet.

I'ied hensyn til de på ejend.ommene hvirende byrder og servitutter af en-
hver art henvises ti1 ejendomnenes blad i tingbogen.

som ejer af ejendomrnene matr.nr. 2 a, 1 d og 1 g Brederød by, Kregme sogn.

Miljøministeriet, clen 1-4. rrai L975

P,M.V.' 8.3.

sigl. 3od.i1 Lr:nd-Jacobsen

2.

tens.n & Kieldrkov A,'s, Kobenhavn

Ililjøministeri.et
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Bætilli^gs-
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D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller(i de sønderjydske lands-
dole)bd. og bl. i tingbogen,

att. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel:

-6-

kr. Akt: Skab nr.
(udlyldc .f dommrkffiø.l)

Købers l
I booæl:

Kreditors I

Anmelder:

lE${q

Uailer heeruisning til byggelovsas § 4 stt. e

hezmed foranståenrte 6on bygni.n€ffi:r&igbeal.

Ilederj-ksværk byråd., den J . traf fgZl

I Ii DTøRT I DACBC3I..I,I
N|JTTTN I FNEDERI:(SSUND

d.04.6.75 07319
AFDKT. 1 FREDERIKSVÆRK
LYST.

tiltpder trletteriksvæ* byaåil

B. lllhi^u§gåi
etatLsbyi

Jcn$n å Xioldslov A/S, Kob.nhsvn
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: Stempel: Z s -kr. -øte3 g samt dele
af2aog3d

. Brederød. by,
Kregme sogn. Anmelder:

Anmelderl.

Frederiksrcerk
kommune.

s'- z/b

udhus på højst 5
bebyggelse bliver

a

o

I
F
j
'a
d
t
q

.E

.E
Et
t

Ti11æg til deklaration vedr6rende
kolonihaver ved Breder/d by.

§e

På

^2
JO

aD
stk. 2 ændres til:

Wroblcwki, Nytory 19, 1,150 Købc

hver Iod må opfpres 1

Disse 2 byggeenheder
m2.

fritiilshus på tr6ist 25 m2 samt et
kan samraenLægges, så den samleile

q

§z stf. I ændres til:

De bebygged,e arealer på den enkelte
målt vandret må ikke overstige 3o m2
der. Ud over dette må der opflres et

Frederiksrrærkr den 22 Jutll lg82

?rTJ I,ttcrU
Jfr. kommuneplanloverrs § 36 tiltræder
Frederiksværk konunune hermed foranståend&.

Lod må ikke overstige 3o *2. Tag..ealet
+ incttil 5o crn tagnrdhæng til alle sl-
drivhus på højst 4 m2.

I overensstemmelse med deklarationens §tf tittræaes hermed ovennærrnte ænd-
rlnger.

København , den I8.06.1982

forbundsformand Kontorchef

Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævåt:

Frederiksværk kommune , aea)5, b, t å gr.j.

*)---,-efuz-l*/
Thinggaarf, §afrnb Eå( Petqt6en
Btadsbysme sGL) cfd,tffeni{t

Betlllinor
roriEil$lrF

c

Frederiksrrærk
Kirsten Ebbensgaard

lcnrcn & Kicldrkov A.'§, Xn5enhavn
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Årmctder:
Tlf.r.:

N$rc:

Ådv.:

Tillæg til deklaration vedrøresde
kolanihaverne ved BrcderØ

/ Ylfr -----' AIf, skab nr.t.z tuqra**r"etffi"M,]

Ejerlav: SrtL*rl b
Matr nr.: 4s'
Ejer§lighcdsnr.:

Gde og husr:

Frederik$raerk Ksmrnune
lbtmb|< Forvatb*ng

ffiO§*rUsvæ*. 'l h fY &lt{,tf*. fryb

§ 7, stk- 1, ffirdæs til:

De bebyggds atealerpå den enkelte lod må ik&e ove"xtige 30 m2 på de lodder, der er op til og med300 ær, hs$old§vi§Jq y'p" de lodder, da' er orr* ioo-år. iaearealet måIt vaadret nr,å ikkeoverstige 30 42, &emhotdsvis 4o m" + indtil sc * r"grat*og til alle sider. udover dette må deropføres et drivh* S høj§t t 0 m' og en ovqdæ...............kke1 terssse p6 hsjst 12 m1 Bee ovErdæ1&edete'rrasse skal opføres sammenbygget med hove&us og skar \L åb.,' i mindst ea side.

I henhold til deklarationen s tz har byrådet i Frederirrsværk Kommuoe ag msøq$ndskietpåtaleretten

1**
Kolt»ihavefortnmdet for Dauffi

Frcdedksvæ* aw {/**?.æ{

,L h un @ægrlng s ae medde Fradedc*
vært f(orr&ffra tlermsd sffirlyldra st tenrM.
dnda.

§ffer deklaratiouen $ 13 tiltræ<Ies hermed

Køboahavn *tlJ, zo.,5 k*

mteieniqefe d Høbtan er nrre nå!CIærø.
Frderlcsrr4ru&finrama, den I?. 

-Aot 
nO b


