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Matr.nr. 33a, 33b, 33c, 33d

34a,34b,34f,349
Islev By, lslev
Vdrfluevej 10 og '10A
2610 Rodovre

Anmelder:

Landinspektar
Jorgen Bang Jakobsen
Landinspektorfirmaet L E34

Tinglysningsafgift kr. 1 400,-

Energivej 34

2750 Ballerup

Tlf.77 332222
Sagsnr. 000376/1 6

Dokument
om haveforening
Haveforeningens omr6de omfatter 3 ejendomme bestAende af matr.nr. 33a, 33c og 33d, matr.nr. 33b
samt matr.nr.34a,34b,34f og 349.

1.

OmrAdets anvendelse

A. I

henhold

til

kommilneplanens bestemmelser mA omr6det alene anvendes til

kolonihaver. I alt 114 stk.
Omr€rdet er vist p& vedheeftede kortbilag og administreres og forvaltes af foreningen.

Alle andelshavere er medlemmer af foreningen. Haverne m6 under
omstendigheder anvendes til andre

B.

formAl.

ingen
,

I haveplanen, som vist pA kortbilaget, kan som hovedregel ikke foretages andringer,
uden at Rodovre Kommune, efter aftale med foreningens bestyrelse, har givet sit
samtykke dertil.

C.

Bebyggelsen

mi kun benyttes til beboelse

(natophold) itidsrummet fra 1. april - 30.

september og uden for dette tidsrum kun kortvarige ferieophold, weekends og lignende.
Beboelse er kun tilladt for personer med fast bopal andetsteds.
Have og bebyggelse mA ikke gores til genstand for udlejning imod vederlag.

2.

3.

Veje og stier samt fallesarealer i omrAdet

A.

Inden for det samlede omrAde er veje og stier samt fallesarealer fastlagt som vist pA
kortbilaget.

B.

Veje skal friholdes for enhver parkering af motorkor etajer. Parkering

C.

Veje og fallesarealer skal drives og vedligeholdes s6ledes, at de kan godkendes af
Rodovre Kommune.

mi kun finde sted
dertil udlagte arealer.
Adgangen til den enkelte havelod skal, hvor det er muligt, finde sted fra interne veje.

Byggelinier m.m. i omrAdet

A.

Bebyggelse ihaverne skal ligge i en afstand af mindst 10 m fra midten af foreningens
veje og 2,50 m fra naboskel.

Hvor sarlige forhold gar sig gaeldende, kan der dispenseres herfra, dog skal der til
vare nrindst 5 m til narmeste bebyggelse pi tilstsdende havelod.

enhver tid

i
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B.

I skellinier mod fremmed grund eller offentlig vej mii kun plantes levende hegn, hvis
hojde ikke m6 overstige 1,80 m. Disse hegn er omfattet af reglerne i Hegnsloven.

Bebyggelse m.m. inden for de enkelte havelodder

4.

A.

Ved opforelse af bebyggelse i haverne mi bebyggelsesprocenten p5 den enkelte lod
ikke overstige 12,5o/o af den pigaeldende lods nettoareal, dog maksimalt 50 m, incl.
eventuel overdakket terrasse og udhus.
Desuden mA der opstilles et drivhus, sAfremt grundfladen ikke overstiger 10 m, og
hojden ikke overstiger 2,4 m.
For hvert byggeri i haven galder, at dette skal vare udfart i overensstemmelse med de
bestemmelser, som er fastsat i det til enhver tid galdende bygningsreglement.

B.

Bebyggelsens ydervagge skal opfares itra.
I aile vasentiige traek skal bebyggelsen have et ydre og en udformning, som tilstraber
en god helhedsvirkning med det omkringliggende byggeri.

Teknisk installationer og falleshuse m.m.

5.

A.
B.

Byggeriet ide enkelte haver mA ikke omfatte ildsteder og skorstene.

Felleshuse

i

omr6det kan kun opfores efter kommunalbestyrelsens n&rmere

godkendelse.

Diverse bestemmelser

6.

A.

Sdlange bestemmelser af anden karakter ikke kommer til at foreligge for omr6det, skal
haveloddernes brugere med henblik p5 affald osv. forholde sig som reglementet om
miljabeskyttelse foreskriver. For husaffald galder, at dette skal opsamles i containere.
Henkasten eller henleggelse uden for disse mA ikke finde sted.
For latrin galder, at dette skal bortskafles gennem udslagstoilettet i stor afdeling.

B.

Brugere af havelodderne er pligtige at forholde sig, som Rodovre Kommune i enhver
henseende mAtte pAbyde til ivarksattelse af tilfredsstillende renovationsordninger i
omradet.

Narvarende dokument onskes tinglyst forud for al pantegeld pA matrikelnumrene 33a, 33b, 33c, 33d
34a, 34b, 34f , 349 lslev By, lslev. Med hensyn til byrder i ovrigt henvises til tingbogen. Samtidig
begares den gamle deklaration tinglyst 27.09.20A0 afiyst pri de samme ejendomme.
Deklarationen kan ikke slettes af tingbogen uden tilladelse fra Rodovre Kommunalbestyrelse, der har
pitaleretten.
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Sekretar:
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J

(Susan Rorvig)

I medfar af $ 42 i lov om planlegning meddeles hermed samtykke til tinglysning af foranst6ende
deklaration. Tilvejebringelse af lokalplan er ikke p6kravet. Samtidig meddeleJ iamty-kt<e til aflysning af
den gamle deklaration tinglyst 27.09.200A .
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PAtegning p& byrde
Vedrorende matr.nr. 33 A m.fI., Islev By, Tslev
Ejendomsejer: Haweforeningen IIslevr,
Lyst farste gang den: 23.L0.2002 under nr 10115
Senest andret den : 23.1-0.2002 under nr
10116
Lyst pA de i punkt 6. naevnte matrj-kelnumre
Retten i Radovre den 23.a0.2002
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