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lrklærrng i h.t. narselsalgsloven. lov nr. Jo5 af
1o. juni 1922.

I anJ-ednirrg af foreliggend.e udstykningsplea for ejeadoooen
roatr. nr. 5-a, Eesselbjerg by, Blistrup sogn, skal sognerådet ud-
tale føIgende:
De i ud.stylrri-ngsplanen vi.ste veje, disses ud.tægsbredde og p).ace-
riag i. utlstylcriagsarealet sant parcelstørrelser og parcelforaer kan
goclkendes

Ailganesveie vi.l blive krævet anJ-agt forlndea bebyggelse ka:a fi-nd.e
sted. Vejene skal an1ægges som befæstede veje med overfLactebehancl-
llng af pulverasfalt. Den nærlrere ud.fornning af befæstelsea fast-
sættes af Slistrup komnune, der skal gotlkende vejprojehet forinde::
vejan]ægs udføreLse. Vejanlæggene ud.føres ved 8Ilstrup kooo'u:res for-
anstaltDing og forskudsvis afho}deIse af udgilterne iood tllbagebe-
taling og viJ-kår iørrigt, som fastsat af !6mmrrngn.

Kloakering. Saotlige parceller henhørende under udstyhringsplanea er
efter pålcrav fra komnunen pligtig at tilslutte sig offentligt kloa:c-
a-]æg og denne forpligtelse skal- tinglyses servitutstifteade på de
ejendoone, soa henhører under udst-yhdngsplarea og forpligtelsen o-
vergår på de enkelte parceller ?ed-uAgtykning, li.getedes eervitut-
stiftende.
Vand.værksvand. Det er en betilgelse for udstylrring, at s:ntlige par-
cell-er fors5rnes :ed ua:rrl f:a. Blistrup kommunes vandværk. Etabler:-r-.
gen af boved.vand.lednlnger sker ved komnunens foranstaltnj.ng og på ce
vilkår, 60!0 fastsættes af kommuaer.. Ved bebyggelse ai d.e enkelte oar-
celler ska] vandværksvand føres ind i beboelseshus. ForpligteJ-sen til
tilslutning ti1 vantiværk ti.nglyses . servitutstiftende på hovede j eadom-
loen og overføres ).igeledes serviiutstlftende på cie enkelte parcel3-er .

ved disses udstybeing fra hovedejendooøen.
Yanilclosetter tillad es :

1. Såfrent sundhed.snyndlghedern€ tiltræder afvaadi..g lgenaen tri-r-a:.-
1æg til sivebrøad eller si-vedræn.

2. Såfrent afvanding sker til.offentligt kloakanlæg.
Bebvggelse u4en vardcl-oset kan forveates tilladt, såfrerct b,uss3ri1d,e-
vand afled.es på en af surdhedsnynd.ighederne god.kead.t nåde.
RenovationsudføreLse. Ved bebyggelse er ejendomne pligtige at deltage
i konrauaal. renovaiionsordning, jfr. sulcthedsved.tægtens $ 29.

Blistrup sogneråd, den 9. Sep.196o.
Charies Petersen
fornand.
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uadertegnede godsforvalter O. Kaaluaci,
Cavnø pr. Næstved, agter ai udstykke og sæ1ge de nig tilhørencle
arealer oatr. nr. 5 a, Eesselbjerg by, Bl-istrup sogn, I overens-
stetrrelse ned vedbæftede udstyloingsplan, udarbeJdet af laadi:r-
spektør G. M.'lmskov, Næstved, paalægger jeg berved Dæv:lte eJen-
doo følgeade

SERVIIUTfER:

,tY.J-+-:-
Gqundeierforeninq. De til en]:ver ticl værenile eJere af parceller
af aatr. nt. 5 a, Hesselbjerg by, Blistrup aogn, er efter paakrav
{ra Blistrup konmu-ne p}igtlge at danne eu grundejerforeai.g.
I(ravet om clannelsen af grundejerforeningen kaa reJses af koomuuen,
naar oindst hal-vdelen af parceLlerne er so1gt.
Gruldejerforenlngens opgave er frenmest at varetage vedI1geholdel-
sen af vejene i udstybrin€en og parcelejerne er pligtige åt del-
tage i udgifterne til vejenes vetiJ.lgeholcleJ-se. $s.otlige grundejer-
foren:ingens udgifter, herunder udgi.fterne til vejeus vecllJ_geholde1-
se, forcieles med lige store bidrag pr. parceJ..
Saafremt en grundejerforening danaes efter pankrav fra Blistrup
kommune er parcelejerne forplig:bet til at respektere el:runttejer-foreningens vedtægter, saalecies son dj.sse ti1 en-hver tld er_lov-
lig ved.taget og godkendt af komnunen, og i vealtægten kan optages
bestemnelser oq parcellernes bebyggel.se, udnyttelse, beplantning
m.v., a1t oeil henblik paa at udvikle og beskytte ud,stylorJ-lgsolt- --
raaciet som et snult boli-gkvarter.
Saadanne vedtægtsbestemmelser naa ikke være i strld lned nedea-
staaenile servitatter og skal ti1 enh.ver tlcl vere i overensstenoel-
se ded besteomel-serne i Blistrup koomunes bygnj-ngsregleoeut,
sDFdheiisvedtægt n.v.
E TTJ :-.

Bvggel rni-er. Sygainger loaa ikke cpføres neraele vejniåte e!^d Lo tr.
J .LJ-1.

Eysgebesteomelser. Parcell-erae er besteet for aaben og lav be-
byggelse, og ethvert byggerl skal tilfredestill-e besteroneleerne
I BJ.isirup kommurles bygni::gsregleaent, sundLedsvecltægt og øv:rige
kotnmunale vedtægter.
Paa parcellerne oaa alene opføres sommerhuse og eenfaoilieshuse
i snuk st11 og af et tj-ltaIende udseend.e. Der maa lkke paa no-
g9+ -Darcel indrettes vi.rksonb.ed af nogen art, der ved røg, støj
eller ilde lugt kan være ti1 gene for naboerne. EJ hellei eaa op-
lagres noget, der freobyder ubehageligt skue elLer er tj-1 uleope
for naboerne. Blistrup koø.oune b.ar særlig p.aataleret 1 nedfør
af disse bestemmelser og afgør alene om servi-tuttetr er overbol_dt.
Det tilkoa.ner iøvrj.gt sælgeren i forening ned Blistrup kommune,
og naar santlige parceller er solgt alene 31j_strup sogaeraad at
afgøre om en opført bygning og ejendonmens ånvendelse lo.v. ti1-
fredsstrller bestemmelserne, og parcelejerne bør slkre sig vecl
forud at indbente sæLgereas og .komnnnens godkenclelse.
Srugte huse naa son al-cindelig regel ikke opstilles paa parcel-
1elne, r"n sæ] geren kan i f orening med konmunen, og naar ss-otligeparceller er so1gt, Bli.stru! )cemmuns, dog give d.ispeneation fra-
denne besteo-c.else, Daar det drejer sig oo ordentlige og pæne
huse. Vedkomnende andrager er pligtig at forelegge saavel byg-
ningstegninger soEr fotografi.



?aa hver parcei e.aa l<un opiøres eet hus, beregnet ti1 boligfor een farailie, i- :øjst eer etage eea åanytiEi-i"!"i"g".
!esuden maa opføres nøcverdige uåhuse, her"under gåiåg"i. Frit_staaende tollet naa iklle opsiiiles paa parcellerie.
?:trb"I{F8ede areq,l af hver enkelt ej_.rd.o!! skal ard.rage nindlst42,8,. udrtus9 og gara€er med.regnes i oerne jrenseende ikke t5-lqet 0eoyggede areal , ej he-'1er overdckkecle tella:ser.
A rrrå-g

F;ii='.!:_!i"-ud.stlricr:ngsria::en vtsie veje er private veje.Je udLægges i en bredde af io n, hvoraf-4 n befæstes. Vå;eneanlægges ved Slistrup konrruneg f91gr.,:r.t*rino nc rrÅaihertil arholdås-ved iorskudsvis reJo:l;åt:i"f,"ffid:å:tiiiå4"-
betaringen ti-l ko'rmunen forfalde: li:. o! oea aut 

"i.åiteaarr-derfø1ger nærmest efter vejanr-æggers fæ:cilgørelse. råC,r'.uo, u*-lede udglfter i forbindå1se_roed ve lencs-åtc:ggåi"e-saot paaløb-ne renteudgi-fter o.m. fo:.de1es ned.-l-ige s-co..å-be1øb-laa d.e enkel_te parceller" Betaringen ti1 komnu:1en-err-ægges 
"iiå=-n rr"re.aftale med konmune:, ånten irontant e:fer ciEi l;-;;. i sidst_næ\rnte tilfælde fo*entes beLøbet ced-,den rentefoa, Åom ko.ruaentil enhver tid fastsætter, fol ;ideo tZ io p-a-

Par-cele jerne er forpligtet til_ efter lovgivni.agens reglerat bekoste de frenti d iie ':riø-i rte- f
saafremt aer aa::nås-;;';r;;F;-l;;i";ii 

vedligeholdelsen af ve jene'
f o.retage s vearigeiSråår.å;å"*:å";:HååjHl"iål;ååi3'låil"3iåi?:

Parcelejerne er pligtige at_taale, at eventuel]e tiJ- vejanlæg_gene hørende skraaninger anlægges paa parce)-lerau ua"a erstat-ning ti1 ejerne
Grundsplgeren har let !_11 færd.sei paa d.e etablereCe veje ude!.at-sk*le deltage i_vedligeholrielsår af dlsse. e"'nas*ig"reoeiler lqgrmirrgll jlar "l i pel eÅ os -si: *i-+ir i,^i.._^ r J-:_geteces ret til at give andre færdielsret__.-__
vra v sJs&s.

De- under udstyloeingen hølende -veja:'earer siial overgaa ti.I per-celejerne eller ti-r- grurdejerforå'inge::, hvis en 
"ååaa," 

dai.åe,og par-ceJe jerne eller gr''-nde jerfo'eningån er forprili.t ti:- 
"ttage skød.er saa snart gr';ndsæigerer rcaåite ønske derte, rurarnindst halvdelen af oarce'irpr.l pr .

ci rag er s en-; - ;; ;.:å iiå : ;;ffi *.åå, il'ål;"få]: å$*n'*:å, å: l";:"i;solidu-ar elrer af grunde jårforenii.ge::, hvis ån-"ååe-"iå"rro"".
Art
Jå

k+*g:q++ santtise parcerler har oligt til tilslutnins til
'-Lr-srrup ko&murres,vandværk, og pl:gt til at betale afg:.ftei ti]_vardværket efter tar<ster fastsai af Bristrup .oå"å"ååå soo gæ1-dende for d.et korimulale vanoværk.
net beraærkes, at der glves Blrs'c.up kommune panteret hos deen-ke1te glulde jere foi kor-u:rens uå1æg ti1 aniæg åi-aE i nærvæ-rend.e deklaration næ'nte veje sam! foi frentiaile-vanåafgifter,d,er p?alægges de enkelte paicelJ_er, der udstydEs i;-natr. ,,r.t a, Hesselbjerg.
røvri-gt beraærkes, at Blistlpp h.narppe gkaL have ret til opgrav-ning paa parcelJ_erne i folbiridelse med ncdlægn1ng 

"fiå" repa_ration af vandleoni-ger.
Stikledninger af eråver ert bekostes koatant af parcelkøberne.
,\ \rr
J Y T.

El-lg{syni+q.- l?og"- ve jene træ-<Les hovediedn...::ger for eI_forsyniegog saa vidt '?uligt riu:: paa vejc-:es i:r'r::1.d, nen iiøberlle maa være 1ad-forstaaet- ned., at Eas-;er o" : igr. ::ii5r,r:ges i. vejs;:el og at aød_vend.ige skraamaste:. og'ce:d.,.rle:i ".blilges p.:a ;raiceilerne,
Stikledninger a.f edlver art bekostes af pa.ieelkøber:ie.



$ vrr"
K1oak. let benærkes. at cer ikke i øJebllkket etableres egentligtEfrEanræg 3;aa iet ornandLed.e oasiydingsomraade, og-det fastsæt-tes cierfor, ai belJrggeisen paa de ånkerie parcelier-indtiL videreog saafremt sundhacsoynd.igheoerne til-lader-ilet kan afvandes veiisive_brønd' d99-for vandclosetters vedkommende paa vilkaar, at deryderli-gere etableles trlx-anlæg til nævate siv-ebrønal. Det'benær-kes,.at_ saotrlge 3rarceller eftår, pa?krav fra kon.urren er pligiigeat.tilslutte _sig ofientl)-gt kloakadæg ved saadans etableiLai,-"-
4t-paa Ce vi-lkaar', der naatte blive iastsat af koomuneu ellåi
l-andvæs enslq mrn! gs i6ns4.
$ VIII.
Hu.tsnu.ore_% yejnarrng. Saasnart vejene er glvet lavtl er parcel-
eJerne pJ--r-gt:-ge at Lade anbriage husnutrre.

Y"i??y"9"Ti-1te og hus:runre opsættes af kommuneDr og udgifteraedertil incgaar i vejenes a.]ægeudgifter, jfr. afsnlttei oo veJe.
Rrvå.4
9argeel og parkgrjlngspladser. ved tirrettelæggersen af lnctkøreers-
Ior!o-Ldene tiI pa_r'cel_l-erne naa sikres plads for parkering afoindst 2 biler paa de eekelte parceller.
Garager skal overholde de uader afsnittet o& byggelinier aæwlrteafstande og 'l garage i. fcrbindelse med forplacls ti1 1 bil opfyl-der ovelurævnte lat'keringslrav.
$x.
g"gn, tept+trI-ne og Alene parcelkøberne bar b.egnspl:-gi.
-E'or sae vr_dt qer paa etl parcel plantes levende hegn, up,nset o!0
clet sker mod grænsen ti1 vej e11er ti1 naboskeL, -kal begnet bo1-
cles i en saad.an afstand fra skellet at greae o.v. ikke rager udover sEeJ.lirrierne, dog at levende hegn efter enighecl imellen d.e
paagældende parceie jere kan plantes i ske[inier-h.vor parcellen ---
grænser til- anden ;larcel. Ilegnet skal enten være leveade hega
ikke over IrSo n bøji el1el stolper med traad eller net ikke
over ].roo rn hø jt
føvrigt paahvi!-er der parcelejerne hegaspligt efter lovgirnrin-
gens alnlndelige regler.
Enhver parcelejer er forpllgtet til at sørge for, at hans parcel -er i pæn og orCentlig stand og ti1 snarest og lnden 1 aar efter
overtagelsen at beplarie den med gran, fyr, birk e1ler ligaende.
Saafrent sogneraadei beslutter, at tilplautningen oed træer skal
{oretages efter en samlet p1an, der freoskaffei ved, sogneraadetsforanledni!.g, er de enkeLte parcelejere pligtige at foietage
træbeplaninlngen i overensstemmelse ned bepla:rtaingsplanenf derviI onfatte hele c.atr^ nr'. I a, Hesselbjerg, og evåntuelt t11-
lige tilstød.ende udstyh:r.ingso.mraacler.
Ingen parcel oaa udstykkes anderledes end paa udstyloringsplanen
angi.vet, og ingen parcel naa senere uclstykkes ytterligelre.
Sogneraad.et Jorbehclder sig ret til at kræve, at parceller raed,
facade tiJ- offentiige veje udel-r'kkende a:rvendes ti1 helaarebe-
boelse.
$ xr.
!.1ne1-gs.I1-i1e o q- p-q?i gl qr e-t . De f or ans t aaend.e be stenoel s er vil.
være at tirrglyse serviiutstiftenile paa Eatr. nr. 5 a, HesselbJerg
by, Blistrup scgn, neri grund.sælgeren soro paatal-eberettiget og-roed .

berettigei-se for gru:rdsælgeren ti1 at oeclclele dispensationer-i
det omfa:rg, }:vori. gr.u::.osælgeren efter aftal_e roed Slistrup konmune
naatte anse saada:rrte for ønskelige og ri-oeligt.
Naar grundsæi.ge:'en :i<*e 1ærgere er ejer af nogen de1 af oatr.
nr. 5 a, Ilesse l L.jerg by, Blistrup soga, overgives paataleretten
tiJ- tslist:'u1: kornu:re a1eae.



l"y"""u:5:?i?113""-'-rg13-ses t ll1ise pantstlft-ende paa matr. nr.
-_.:, ----:-*-----o__-J'r 3list:.up sogn, for e-c be1øb paa ir.dtil
JbU.OOo:.-:. lor B]-is:-r:r inrmrrrcq r:r.
sikrins. af va:ecafgif:cn, idet 31ist";;*u;;J:if,*"3Jf":åi
ror veJblcrag og vandafgift.
Ved udstybeing ira.oatr. :-rr. 5 a, ilessel jerg By, Blistrup sogn,overføres servitut- nF nrripq+irtå-.rre ti1-hvår ånteft paråe1r"aer uaÅiytk;; f;;-"";;.';:"; "ål "uåJ="r'ojers by, Blj.stiup sosn,et be1øb stort 4.ooo kr" cg det:e bel_øb ielaksåres ai pantet-i
l?!r: E.- 5 a, IlesseJ_bjerg by, B1i_strup sogn, J.det palibaveren
Blistrup konnune ved paategnlng eedenlor tiltræder ielaksation sonforaa nærmt uden rel-aksatio:rspåatee;ri.rg i de e.kelte tilfæ1de.
Ved bebyggelse af de enkel-te parceller rykker kormunens panxe-
sikkerhed i henhold t1r nærværer-ce dcl:laiati.on raed oprybrings-ret for kr-edit- og hypotercforenir:ghæftelser el-ler spåråkass-1aaneJ-ier berkr4s11 sos. 1. 3rrlo:itet udec særski.lt rybeingspaategring.

llæstved, den5 -5-62.
0. Kaalund.

Undertegnede køber af._-_ gtaaende, iigesoxo jeg
ekseoplar heraf.

a,tfa4 aFr lEF6n

årk1ærei, at .'ieg
at have gennemlæst oven-
santidig har modtaget et


