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Alte af eJendorunen fra og mect overtqgelsesdagen at reg-

Enderskrerm€ direk-Uør SeLmer Si,ssen, IloLnegårcleveJ 3?t
:jen 433rcharlsttenlrrnclr ng,Ia fmpster,,,førgen thaarup, $trandvt

KlaqlenbOrg, eJgndonsnqgler, 4'age Grysgaard, "strandagergård* pf '
Kaklcedal, og landsråtssa6iører &age louring, Kohave.ttt-" 24, 

-
Iløreho1n, sælger, endelig overdreger og ericlelig skøiler herved til
seminarieeLev 0]e rlauerbach og hustru lilerete Hauerbach, Kitdebatri-

xeeåglasatle /o6, Søborg, for hq1Jryde}en hver, begge soq særejet

,eeJ..1ffi,*fsl#p t+nglyst skøde u.lJrørende eiandon" cler undrer matr'
nr, J t, UssebøctUyi,$ørshotn,sogrll'bellggeade Tlolvei 3' ,
gørsnoGr €T akyldsat ior trartkorn 2 alb. r oB af areal 86o m'-,
iføIge matrikelskort, heraf vej 0 m', med alt ejentlommens rette
tllltggende og tåIhør -.hfry*d, navnLig bemrrkes, at eJeniton-

men ved købet er rrbebyggC*; ,', '', ',',,',

,i, . , r' 0vørctfa.gelsån sker iørnel,gt på følgentle næruere
.1',;...'"J..:'.'' . .,,,ilkåf i

. .."!..
overtagersen sker den 1' juli 1961 t og det solSter

åer overdrages i den :stan* og atilll,ng, hvori det er og forefin-
des og eom forevist købersa, h*rligger fra der:ne dlag for køberens

regnfug og rtsiko i enhver henseende -

Køberen nå se].v unclersøge bygge- og afvancli.ngsmrlighe-

6er for ejenclonnen og rnå tå1e eventuelle ulemper og gener i for-
btndeLee med, anleg af veJe og lednlnger, Sælgerne er uclen ansvar

for bundforholdenee beskaffe$heil'

ne gående skatter og afsifter af entrver art udredes af køberen

og tndtil denne rlag af sælgefq€. Med ,overta,gelsesdagen som sks8ltlgg'

clag affattes sædvanllg refusionsopgøreLser og den herefter frem-

$ årnw.m.#.1'm ila {t LTd
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Salg:
'Sa1g af parcellerne sker gennem statseksam, ejend.omsnægler Aage Grysgaard.,
RungstecLveJ 21' Rungstecl Kyst, tlf . RU 411.

Overtagelse:
Parcellerne overtages i d.en foreliggend.e stand. Købqren nå selv und.ersø-
ge bygge- og afvancLingsmulighed.e or den enkelte ce1, 0plysninger
herom kan fås hos land.inspektør 3ørge Hansen, Mellemvang 2r llørsho1n, tlf .

HØ 79O. Fælgerne er ud.en ansJar folt bltlrd.jlo{.bglqege: Ulemper og gener i
forbindelse nned anlæg af veje og ledninger må tå1es af køberne,

Servitutterl
Der henvises til d.e onståend.e d.ekLarationer.

Ve.-ie og stier:
De på ud.stykningsplanen viste veje Anemonevej, 3el1isvej, Erantisvej og
Violvej vil blive anlagt og'bekostet af sælgerne. De fra d.isse veje ti1
friarealet førend.e stier vi1 ligeled.es blive anlagt af sælgerne med. grus-
belægning i lighed. med. fortovene.

Kloak:
KloakLed.ninger er fremført på arealet, og anlægsud.giften
konmende. Ved. bebyggelse vil- parcellerne blive pålignet
til afskærende led.ning og rensningsanlæg på kr. 1r50 pr.
areal + kr. 20Or0O pr. lejlighed.,

Vand:

Vand-l-eclninger er fremført på arealet. Sædvanligt tilslutnlngsgebyr beta-
les af køberen.

$lektricitet: i

El-led.ninger viL på NESAts foranstaltning blive frenført langs vejene.
Sæd.vanligt tilslutningsgebyr betales af køberen.

er
et
2

m

køberen uvecl-

kloakbidrag
bruttoetage-

-lt "$
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Grund.e.i erf oreninA:
Der henvises ti1 d.e omståend.e d.eklarationer"

Købesun:

Hver parcel har en fast købesurn afhængig af beliggenhed. og størrelse.
Købesummen kan fås oplyst ved. henvendelse til statseksam. ejendomsnægler

Aage Grysgaard., t1f. RU 411. Son Lovbestent og stempelfrit tillæg ti1
købesummen overtager køberen d.en ejend.ommen påhvilend.e afgiftspligtige
grund.stigning.
nen for d.en enkelte parcel beregned.e afgiftspligtige grund.stigning: kan

fås oplyst hos statseksam. ejend.omsnæg1er Aage Grysgaard., RU {11.

Betaling:
Af købesummen betales en kontant ud.betaling efter aftale, mens en del
af restbeløbet kan berigtiges ved optagelse af lån i Frivatbanken, Hørs-

holm afd.. for ca. 5O/" af købesunmen til- sæd.van1ig bankrente og at afvikle
over l0 år mod. ejerpantebrev i ejend.onmen.

For et eventuelt resterend.e beløb ud.sted.es 2. prioritets pantebrev til
sælgerne å rente 7% p,a. ind.eståend.e i 10 år. Pantebrevet afd.rages over

20 halvårlige terminer med en tyvend.edel i hver termin. Dette pantebrev
respekterer ejerpantebrev som sikkerhed. for byggelån mod. sekund.ær håntl-
panteret i d.ette ejerpantebrev. End.vid.ere respekteres ved bebyggelse
størst mulige 1ån i kred.it- og hypotekforening e1ler tilsvarend.e spare-
kassemid.ler.

Refusionsopgørelse:
Der ud.færd.iges sæd.vanlig refusionsopgøre1se med. overtagelsesdagen som

skæringsdag.

Omkostninger:
uW1 :p*"! omko:t-ningej ved jer-iqtlgelse af ad.konst på-

hviler køberen. Det bemærkes i denne forbind.else, at alle
..*.-**"-*...",#s

d.iges af land.sretssagfører Aa. Louring, Hørsholm, tlf . HØ

kan uden ekstraomkostninger lade sig repræsentere ved sin
Sa1ær til ejendomsmægler betales af sælgerne.

Ænclringeri
Ænd.ringer af salgsvilkårene forbeholdes indti-l slutsed.del
sælgerne.

skøder ud.fær-

11. Køberen

egen ad.vokat.

er godkendt af



Med. hensyn tiI allered.e påhvilend.e servitutter henvises
menes blade i tingbogen.

3.

til ejend.on-

DEKIARAIION.

Und.erteguecle ejere af ejendommen matr. rlro 3 g, Usserød by, llørsholn
sog:lr og d.e fra d.enne ejend.om ved land.brugsninisteriets skrivelse af 75.
januar 1!61 uastykkede parceller natrr rrrr 3 Sg, 3 €, 3 .æ, 3 *, 3 gi,
3$' 3gf' 3elg' 3gg,3ggr 39p,3gg' 3gg' 3es',3g3'' 3gg' 3gI,
3 gr' 3 .gx' 3 %, 3 gg, 3 g, 3 I*' 3 &, 3 å9,, 3 &, 3 1", 3 €, 3 l,€,
3 !h' 3 {i' 3 $' 3 S, 3 19, 3 fn, 3 for 3 .!e, 3 gg, 3 &, 3 !9, 3 ftr
3 Ig' 3 &' 3 lrn 3 $J, 3 !8, 3 Ig, 3 t.g, 3 .æ, 3 Eb, 3 99, 3 .89, 3 gg,

3€!' 3ggr 3&i' 3S,3gL,3g*,3æ,399,39p' 3gg,3gl' 3gg,
3 gt' 3 &' 3 gr' 3,9,, 3 gf,' 3 æ-, 3 gg' 3 æ., 3 har 3 &' 3 !9, 3 hd'
3 &, 3 E,, 3 h€, 3 b3' 3 E' 3 &,, 3 bE, 3 bl, 3 &, 3 b&, 3 b9., 3 !p,
3 89., 3 hr., 3 bå, 3 bt, 3 bt*, 3 !r, 3 }rI, 3 br,, 3 M, 3 bE, 3 La.r j i*,

El.}'jl æ'3 iÅ, 3le, 3 rj|, 31€n I !L, 3 iå, 3 i5, os I i1, pålægger
herved. på egne og fremtid.ige ejeres vegne de nævnte ejendomne følgende be-
stemmelserr d.er vil være at tinglyse som servitutsti.ftend.e på disse ejen-
d.onme, id.et d-er med. hensyn ti] de på ejend.ommene allerede hvilende hæftel-
ser og servitutter henvises ti1 ejend.ommenes blade i tingbogen.

De ovennævnte ud.stykkede parceller matr. tlrr 3 ee m.fl. er ud.styk-
ket i arealer på ikke under 455 n2 netto (ttt1ægsarealer i. veje og i fæI-
1es friarealer ikke ned.regnet) og parcellerne nå ingensind.e yd.erligere
uclstykkes uden d.e påtaleberettiged.es særlige tillad.else.

Af d.e enkelte grund.es nettoarealer må maximurl 4Af" bebygges.
De enkelte parceller nå kun bebygges med parcelhuse, d..v"s. alle

huse opføres i princippet fritli-ggende, men sammenbygnlng i skel kan find.e
sted. på nærme?e ned.enfor angivne betingelser.

Hugene må placeres tættest nuligt i grund.enes øst- og

clan at d.er syd og vest for husene d.annes d.et størst nuli-ge
area1.

nord.skel, så-

sanlede have-

nLmum

Der

120
2

rn- r men exclusive
bind.else ned. hver
g:arage (car-port).

Bebyggelsen

nå
2

m

kun ind.rettes een bo11g på hver grund, og d.en skal være ni-
i bruttoboligareal, heri includ.eret bryggers af maxinum 10

øvrige uclhusrum og garager. Derudover skal d.er i for-
bolig reserveres plad.s ti1 e11er indrettes mind.st een

nå ingen sted.er rumme mere end. eet beboelseslag. nog

forskudt etage, når und"ersiden af kælderbjælke1aget ikketillades huse med
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ligger mere end. 50 cn over naturligt terræn, og hvor grunden er større end.
9.t

800 m-. På grund.e mind.re end. 800 m' må und.ersid.en af kælderb jæIkelaget
ikke ligge mere end 2O cm over naturllgt temæn (alle højder må1t som mid.-

glelhøjder ) .

I ttusene ned tilhørend.e ophold.sterrasser skal placeres roind.st 3 n
Å

\fvejskef langs Mortenstrupvej og mind.st 215 m fra vejskel langs øvrlge
p; garager skal dog altid placeres mindst 5 m fya vejskel.

Till-+se pka*1-Jaus€rcs-+ed" t
2.\ m fra naboskel no9._nglg og*ggg, und.taget skel langs tilkørselsarea-?<- 

-
1er til koteletgrunde, hvor afstanden reduceres til 1 m. a€dæden_ggl:
lem huse mea lllhgeeeÅe--.op4g]*{*t_er:'ægs_.sl*-o,g*qaba"skel 'noÅ-sså_a€_rest. skal

.-i--

yære mind.st 5" lq, und.tagen af stand"en ti1 tilkørselsaråaler ti1 kotelet-\L:.--_____--...-_-

grund.e, hvor 2r5 m skal være gældend.e.

Overskridelser af byggelinien langs naboskel mod nord og øst tilla-
d.es på betingelse af ,
at bygninger og ophold.sterrasser placeres helt i skeI,
at d.er ikke etableres nogen form for åbninger i mur mod. nabogrund.,

at tagrend.e og gesims ikke spri.nger mere end. 20 cm 1nd. over nabogrund,
at tagvand. afled.es ti1 egen grund.n samt

at ophold-sterrasser skærmes med.2 n frø;e hegnsmure i den længd.e, terras-
sen berører skellet,

Byggelinien langs naboskel mod. syd og vest ti1lades,overskred.et, så-
fremt bygningerne på d-e pågæ1d.end-e to nabogrunde sanmenbygSesr og d.er i
skellet opføres lovlig brand-mur.

Bebyggelserne må ikke anvend.es og indrettes ti1 and.et end. helårs-
beboelse. Der nå ikke d.rives erhvervsvi,rksomhed.n herunder vognmand.sfor-
retning af enhver art, dog und.tages såd.an virksomhed., som i almindelighed.
kan drives i boligkvarterer ud.en at være ti1 gene for omboend.e eller for-
ringe kvarterets karakter som boligkvarter. Lokaler ti1 såd-an virksom-
hed. (lægekonsultation, sagførerkontorero tegnestuer og 1J.gn.) nå kun ind.-
rettesr hvis d.et sker i forbind.else med. en bolig for ind.ehaveren.

Der må ikke parkeres last-, omnibus-, flytte-, større fragtbiler,
taxaer, liltebiler el-1er llgnende køretøjer over 1ængere tid.srun på par-
cellerne el1er ud. for d.isse.

I For bebyggelserne fastsættes følgend.e ord.ensbestemmelserst'
I

\ Mure imod. veje og friarealer nå kun opføres som gult eller flammet, blankt
I

I murværk med. tilbageliggend.e fuge.
L

[t"S" må kun lægges i tegl, bortset fra tage på garager og carportel hvor

fra
ve-
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f flade tage dækket med tagpap erL-
f
lTaghældningen skal være nellem
l_

Antenner nå ikke fastgøres til
!-
I Tagflader nå ikke gennembrydes
f

I ximalt { sten store tagvind.uer

Der må ikke etableres lyskasser
grunde e1ler på friarealer.

til1adt.

20 og lJo.

skorstenene.

af kviste elfer
til ventilation

ovenlys. Dog tillad.es na-
af tagrum.

f A1le ubebygged-e arealer, såvel parceller som frlarealer, skal hen-
I\1igge i ordentlig, vedligeholdt tilstand. Finder d.e påtaleberettiged.e,

at et areal henligger i skæmmend.e, forsømt tilstand, kan d.e sti11e krav
om foranstaltninger, der bringer d.ette til ophør.

f Køberne af parcellerne er ind.en 6 nåned.er efter overtagelsen for-
{

f nlietet til at hegne mod naboparceller og har fu1d. hegnspligt, 1ndti1 salg
faf naboparcel find.er sted.. Mod. veje og friarealer skal eventuelle hegn

ud-føres som levend.e hegn, og det skal ikke være parcellerne tillad.t at
have 1åger eller u{gange mod. stiel og fli4r-aa}er= Det skal" &og' tiI1a.des
at sætte ståltråd.shegn ind.e i levend.e hegn for at gøre d.ette uigennemtræn-
geligt for hund.€ lltrvo, når d"ette sker således, at hegrret helt ind.esluttes
i d-et levend.e hegn senest 3 år efter anbringelsen. Stensqtninger må ikke.
und.er nog:en form anvend.es uiod. veje og friarealer.

Levend,e hegn skal imod. vej eller stl plantes mind.st 30 cm ind.en for
skelLinien.

Beplantningen på parcellerne
d.en ved. skygge eller gråd.ighed

heller må beplantning anbringes

på vej- og tilkørselsarealer til kotelet-

ikke være af såd.an art eller omfang,

ti1 væsentlig ulempe for d.e omboend.e.

tæt på nabors bygning, hvor d.enne

at
Ej
er

ma

er
Sa,

placeret i skeI, at den på nogen rnåd.e kan lide skad.e derved..
Der må kun etableres een overkørsel over fortov pr. parcel til d.en

veir hvortil parcellen har ad.gang. 0verkørslens ud.formning skal ske ef-
ter d-e af Hørsholm kommunalbestyrelse fastsatte retningslinier for såd.anne

anlæg og ud,glfterne tiI etableri.ngen vi1 være at afholde af parcelejeren.
Når en ejend.om bebygges, skal køberen, forind"en grundud.gravningen

påbegynd.es, for egen regning Iad.e ind.kørs1en til sanme forsvarlig beskyt-
te ned. plankebro samt j-stand.sætte den tilstød.ende vejbelægning på forsvar-
1ig måde.
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Parcellerne pålægges pligt for ejerne, herund.er også de nuværende

ejere, til at være med.len af en grund.ejerforening:, d.er d.annes, når d.e nu-

værend.e ejere har solgt nindst 25 af parcellerne.
Ved.ligeholdelsen af vejene og stiforblndelserne til friarealerne og

kloakled.ningerne samt anlæg af og ved.ligehold.else af friarealerne påhvi-
ler grund.ejerforenlngen, d.er ligeled.es træffer bestemmelse om eventuel vej-
belysning og etablering af denne, Love og regler for grund.ejerforeningent

d.er får pligt til at tage skød.e på veje, stier og friarealer (matr. nr. l
?t Usserød.) ud-arbejd.es af sælgerne og frernlægges, når d.en første stiften-
de g:eneralforsamling i henhold" til ovenståend.e skal find.e sted..

Grund.ejerforeningen er pligtig på anfordring ved.erlagsfrit at afstå
areal langs Blårend.en og Usserød. å til Hørsholm kommune til anlæg af of-
fentligt stiareal, og anlæggelsen af friarealerne skal iøvrigt foregå ef-
ter en samlet plan for santlige arealer langs Blårend.en og Usserød. å.

Ind.til denne afståelse er sket, har sælgerne samt ejere af parceller
ud.stykket fra matr. rrr. 1 -?, 2 g og 3 9' Usserød, ret tiL færd.sel ad. d.et

pågæld.end.e area1.
Friarealerne må ingensind"e bebygges.

Påtaleretten i henhold. til nærværend.e besternmelser tilkonmer alene

ejend.ommens nuværend"e ejerer murermester Helmer Nissen, malermester Jør-
gen Thaarup, ejendomsmæg1er Aage Grysgaard og land.sretssagfører Aage Lou-

ring, samt Hørsholm kommune, men påtaleretten kan overd.rag:es ti1 Hørsholn

konnunalbestyrelse alene .

De påtaleberettigede kan j.nd.rømme rnindre væsentlige lempelser 1 næ3-

værend-e bestemmelser, men skal d.a tilgodese såve1 hensynet til oprethol-
d.e1se af kvarterets helhed.spræg som den enkelte parcelejers interesse i
servitutbestemmelsernes overhoJ.d"else,

Hørsholxo, den naj l96L

HOLST LARSEN
DUPLIKERING

845? 85


