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Matr.nr. 17 gr 17 eu - lZ bl,
Farun by, Farum.

:::,:,"?:1ffi,::; rl

Anmelder r

Mlchael Miillertz,
Advokat,
Dr. Tværgade 58, I.,
1302 KØbenhavn K.

Underskrevne ArlS Johan Chrlstengen & Søn, TobaksveJen
15 2L, 2860 Søborg, DIIægger herved på egne og efterfØlgende
eJerea vegne matr.nr. l7 es, lz eu - l? hl Farum by, Farun, easrt
alle perceller, der måtte blLve udstykket fra denne eJendoml Drl-
værende deklaratlon.

De 1 deklaratlonen anfØrte begtenunelser har dog kun gy1dlg-
hed for den på vedhæftede kortbllag vlste bebyggelse.

den

a)

b)

c)

d)

1.

Bvggemodnlng m.v.

udetykkeren foranled,lger f@lgende udfdrt I det onfang og
udfØrelse, konurunen rettellgen rnåtte krærre:

Hovedlednlnger, vejbelysnlng og fælleeantennetllelutnlng.
veJe, stler, parkerlngaarearer, f:ellesarealer, frlttds-
områder og legepladaer alt lncl.
Beprantnlng af de under b nævnte anlæg og arearer aamt
græesånlng af og belægnlng af fæIlesarealer.
Hegnlng onkrlng og mellem parcellerne.
udglftbrne betaleg af A,/s .rohan chrletenaen & gØn.

Jy0sl P,r0rrvdre ArS Vrlrv J



crundejerforenlngen foranled!.ger fØtgende udført InØdvendlgt omfang efter konununena nærmere forhåndegodkendelee
og tldsfrlets

a) Redekaber til frltlds_ og legebrugl.
Udgtfterne betalee af grUndeJerforenlggen.

a)

2.

@
De tlr enhver tld værende ejere af eJendonunene forprlgterslg tlr I de tlrfætder hvor der flndes elrer kommer færresmure, bærende konstruktlon eller brandmure, lngensånde atfJerne dlsse errer foretage .bygnlngemæsslge ænarrnger-"1-eller ved dlsse.

Enhver grundeJer er pl'gtlg €11 at opretholde og vedrlge-horde de parkerlngepradger på egen grund, der er errer vlrbllve anlagt (neclregnet evt. garager/carport). GrundeJer_forenlng€n er pllgtlg at opretholde og vedrigeholde deØvrlge parkerlngspladser på fælleearealer.

Parcellens ubebyggede arealer skal af ny ejer efter førsceealg efter bebyggersesarbeJdernes tlrendebrlngeree anrægrgeeog vedrlgeholdes som have. på parcelren må lkke flndeebevoksnlnger, der ved skygge elrer grådrghed kan brive trrvaeentlig ulenpe for naboerne. (

Vedligeholdelee af tagrender, nedlØb, facader, gavler tågrudhueer/garager,/carporte, .hegn og haver, skal udfØres afeJeren af det matrlkelnusuner, hvorpå bygnlngerne er bellg:gender - griu'deJerforenlngen har påtaleret med hensyn tlleventuel mangrende vedrlgehorderee af navnte karakterr 09er berettlget t'l efter ekrlft''g advareel at rade nØdven-dlge vedllgeholdelseearbeJder udfØre for den pågældende
grundeJers regnrng. - Med heneyn tlr bygnlngernee træfacader
bemærk'eer åt dlgse skar behandree efter grundeJerforenln_
gena anvienlngat t eventuert efter grundeJerforenlngene be_etemnerae 1 færleeekab. : Enhver ejer er forprlgtet tlr at ^glve adgang tll aln eJandom for nØdvendlg vedllgeholdelseaf enhver art vedrØrende -nabobygnlngerne.

b)

c)

d)



e)

a)

b)

c)

d)

Akt: Skab nr
tu0lyldes 3l d0trror(rhu )lorell

Bygnlngernes udgeende roå -lkke .uden de pltaleberettlgedes
aamtykke ændree. -- ,

3.

FæIles forevnlngg- og aflØbsanlæg eant stlk n.v.
De tlI hele bebyggelaena og de enkelte bygnlngers forsyr
nlng med elektrlcltetr elektrleke lmpulser (f.eke. vedrø-
rende terefon og færlos antenneanræg), energi og varme af
enhver artl vand sarnt afl@b, n@dvendlge anlæg herunder
bygn!.nger, lednlnger, tØtt brønde, faeklner, ptrmper, tanke
transformere, kabler, kaberskabe og master m.v. gkal hen-
rlgge uforstyrret og må lkke afbrydes, overskærea, beska-
dlgea eller fJernes. Terrænet må lkke ændres ved afgrav-
nlng eller påfytdnlng.

Der ekal tll enhver tld glves adgang for eftersyn, oprena-
nlng, vedrJ-gehb1d.e&.se og reparatlon m.v. af alle dlsse led
nlnger rn.v. og dertll hørende anIæg !1.v., rigeeom de'-- der-
ned forbundne ulemper må.tåles uden anden ret tl] eretatnL
end der måtte fremgå af de derom på eJendonunen tlnglyste
regler.

Dlsee anlæg ekal eventuelt oge&
enlt, dersom selger dnsker det,
krævet udvldelae af anlæggene 1

tllkonne uvedkogltrlende.,.

betJene yderllgere byggeaf
dog aåledes at eventuel på
denne anledning er de fØre

e)

Kloaklednlnger anlægges I henhold tlr afrØbsplan godkendt
af Fanm Kommune. - om diese lednlnge! trI.v. bemærkee yder-
llgerer åt det er forbudt at bygge eller lværkeatte noget,
der kan være tll ekade for lednlngeE B.v. erler tll veeent
11g hlndrer for adgangen hertll. r avtl.gt henvlgee til
beetermleleerne 1 den tll -enhver tld gældende vandlobelov-
glvnlng. Påtaleret vedr6rende kloakanræg har koumunen.

vandforelmlngen sker fra farum vandværk A.m.b.A. Der er
eller vlr eventuelt bllve lyst deklaratlon om lednlnge! rr.r
Eventuelle reparationer af lqlnlngsnettet skal ske I over-
enggterunelse med Farurn Vandvåks regulatlv.

Jydsl PipIvdte A/S Vrlry J



Elforelmlng etablereg fra .elværk genn€m Jordkabler.
Der er eller vll eventuelt.bllve lyat deklaratlon ott

lednlnger m.v. Eventuel reparatl-on af lednlngenettet
skcl ske ved autorleeret el-lnstallatØr.

Plan for eventuel veJ- og etlbelyenlng er eller vll bllve
godkendt;.af kornmunen - og den enkelte parceleJer er pllg-
tlg at tåIer 8t sådan belysnlng eventuelt placeres på hanr

eJendom. Der er eller vtl eventuelt b}lve tlnglyst dekla.
ratlon herom.

Telefonkabler etableree af telefonselskabet. Der er elle:
vll eventuelt bllve lyst.deklaratlon om lednlnger m.V. 

(

Fællee antenneanlæg er eller vll bllve godkendt af myndlg.
hederne. Der er eller vl-l eventuelt bllve lyst deklarat!
om lednlnger ro.V.

Opvarmnlngen sker ved fJernvarme fra Farum FJernvarme
A.m.b.A. Nuværende og kommende eJere er forpltgtet tll a'

aftage varme, vedllgeholde--og glve adgang tll anlæggene

sant betale for ydeleerne t henhold tll selskabets vedtægt

4.

Fællegarealer m.v.

De dele af eventuelle fæIlesarealer, der lkke udetykkee 
1tll bebyggelse eller anlægges aom veje, etler eller parkerlngsareal

o.1., ekal på grundeJerforenlngens foranstaltnlng ogr regnlng lndret.
tes og henllgge sonr grørme.fællesområdel eller legepladeer med dlver
ae legeredskaber eftCr den angLvne dlsposltlon og I overenastemneler
med eventuelle 1 byplanvedtægt 27 og lokalplan 27.2 lndeholdte bestr
melaer. .

I

Al parkerlng af laet-1 VåE€-, flytte, omnlbue-, rute7,
fragtbller o.I. samt carnpJ.ngvogne'err forbudt p& bebyggeleens fellee,
onråder, aleng med undtagelse af på-'og aflæanJ.ng på veJene.

_ AlIe fællesareale! rr.Vr skal efter bebyggeleeearbeJdernes
afslutnlng holdee ordentllge og ryddellge. -

f)

e)

h)

1)

J)

I
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Akt: Skab nr
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5.

Grundej erforenLng m.v.

Enhver parceleJer er pligtlg at vær€ med,lem af en grund-
eJerforenlngl sorll parceleJerne ned t4 dagee varsel ekal stlfte pÅ
anfordrtng af sæIger, senest når.35'ejendonuue er solgt t og medlem-
merns har pllgt tll at yde bldrag tt1 foreningen af en s&dan etdr-
relser 8otll forenlngena generalforsamllng måtte fastsætte aom værendr
nØdvendlg tll at opfylde de -felles f,orpltgteleer, som forenlngen
rettellg påtager slg.

De enkelte eJere er yderrlgere forpllgtet til at f6lge
forenlngens vedtægter.

Sælger er medlem af forenlngen med eventuel udolgte par-
celler. Herunder regnes dog lkke tællesarealer, der endnu Lkke er
overdraget tll forenlngen. :.

Forenlngen er pllgtlg tlf strakg (eventuelt etapevls),
hvls sælger Ønsker det, for egen regnlng at overtåge drlft, renhol-
delse' vedllgeholdelee og adsrlnlgtratlon af alle eventuelle fællee
kloakanlæ9, veJ- og stlbelyen!.nger, fælles antenneanlæg, veJe, stler
parkerlngsarealer og fælleearealer - alt for eå vldt det lkke måtte
være overtaget af det offentlLge. -.Tllevarende er forenlngen plig-
t19e tll at tage 8køde på de nævntb,om!åder med de eventuelle hæftel
ser og forpllgteleer, der påhvlleri eller måtte bllve pålagt herunder
også vedrørende det offentllge tll'.omgående eller ratevls erlæggelse
og uanset om det måtte fremgå helt 'eller deltLs af slutsedd e;/ak06e.
Herudover skal sælger lkke have vederlag, med.mlndre det udtrykkellgt
er anfØrt I forblndelse med slutsedde]./ekØd,e. Dog har saiger altld
ret t1I at udarbejde en regntng tli forenlngen vedrØrende drlften af
alle dlege områder fra beboeleee-parcellerneg overtagelee tll ornrå-
derneg overtagelse.

a
- , '+;.
Or -: 

,
Tlnalvsnllnq'

ForanfØrte deklartlon tlriglysee aqn servltutstlftende på
eJendouuren forud for al pantegælf. , .}

Jydsk PJprr!.irc A S Vrby J



Med heneyn tll de eJendorunen I dvrlgt påhvllende
gervltutter henvleee tll eJendornmene blad I ttngbogten. Nærværende

deklaratlon respekterer yderllgere konunende servltutter, hvle ud-
Øvelse lkke er tll hlnder for den de pAtaleberettl.geqe ved nærvæ-
rende deklaratlon tlllagte ret.

Påtaleretten har, hvor lkke andet dlrekte er anført,
byrådet, områdete grundeJerforening og, lndtLl denne er etlftet,
sæIger, alle hver for sIg.

Denne deklaratlon kan lngenslnde slettes uden santykke
af 'byrådet.

Yderllqere tlnglvsnlng
T11 slkrlng af den enkelte parcels opfyldelee af de

trnrcellen ved denne deklaratlon pålagte pllgter, herunder pllgter
overfor grundeJerforenlng€nr tlnglyses ni?:rvarende deklarat!.on yder-
llgere pantstlftende på hver parcel mec1 kr. 1.500100.

Kormtunen og grundeJerforenlngen har hver for elg ret tll
at gøre panteretten gældende overfor hver enkelt ejer tll opnåelee
af dennes opfyldelee af de parcellen lfØlge denne deklaratlon på-
lagte forpllgtelser.

7.

Denne pantetlftende bestemmelee reepekterer
korunende pantegæld.

nuværende og

(

SØborg, den L/ro. 1979.

A,/S JOHAN CHRISTENSEN & 8øl{.

i/,t'/f/ 'fu2^#røz* fufu,
Farum ayråd meddeler herved i henhol-å til S 36 i lov om kommuneplar
lægning samtykke til nærværende deklaration, idet byrådet samtiåig
skal erklære, åt tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet.

Farum Byråd
den,..4. oktober L979

"0";rlKstavsen Arthur Lumhorrz

I
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Ann.: På eid. hæfter yder-Iigere: '?fud
Genpartens rlgtighed bckræfter. t

Clvlldommeren i Hillerød m.v.
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