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Hegning - Bjæverskov Grundejerforening
Hermed meddeles godkendelse af den foreslåede tillægstekst til nuværende
regelsæt vedrørende hegning i Bjæverskov Grundforenings område.

www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Fax 56 65 54 46

Tillægsteksten er:
''Ved skel mod stamveje er det tilladt at opføre et højest 180 cm højt fast
hegn på egen grund, og som er anbragt mindst 10 cm fra skel. Der skal på
arealet mellem hegnet og skellinien plantes stedsegrøn efeu eller lignende
dækkende stedsegrøn beplantning, som gror op af og ind i hegnet".

Kontakt:
Hanne Jensen
Direkte tlf. 56 67 24 50
Mail: tf@koege.dk

Godkendelse er sket efter bemyndigelsen i de af Køge Byråd den 25-09-07
vedtagne delegationsregler for Udvalget for Teknik og Miljø.

Klagevejledning
Såfremt du/! ønsker at klage over afgørelser. der er truffet i medfør af Planloven. skal klagen sendes til Naturklagenævnet.
Klagen sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4.sal, 1360 København K eller på e-mail tilnkn@nkn.dk. Klagen skal være modtaget af
Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at du/! har modtaget afgørelsen.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din/jeres klage, at
du/! betaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er betalt. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis du/! får helt eller delvis medhold i din/jeres
klage.
Hvis du/! vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6
måneder fra modtagelsen af afgørelsen jf. Plan lovens § 62.
Venlig hilsen

Thøger B. Beknes
Afdelingschef

Side l/l

Hegning inden for Bjæverskov Grundejerforenings område
DEKLARATION:

På alle ejendommene inden for
Bjæverskov
Grundejerforenings
område er tinglyst deklaration som
bl.a. fastlægger bestemmelser for
hegning.
Inden for området er tinglyst 7 forskellige deklarationer fra perioden
1968 til 1976. Deklarationerne er
udarbejdet i forbindelse med udstykningen og udbygningen af området.
DEKLARATIONSBESTEMMElSE OM HEGNING:

Bestemmelsen om hegning er enslydende i de 7 deklarationer og er som følgende:
"Parcelejerne har hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler. dog har parcelkøberne filld
hegnspligt mod kommunens usolgte parceller. Levende hegn mod offentlige og private veje. stier og
fælles arealer skal plantes i en afstand af 25 cm fra skellet. således at grene m. v. kan holdes inden
for grundens skellinie.
Det er tilladt at etablere levende hegn - avnbøg - eller lignende. andre hegn skal godkendes af
sognerådet/kommunalbestyrelsen inden etablering. ..

Det fremgår således af deklarationsbestemmelsen;
at der er hegnspligt,
at der er fastsat en mindste afstand til skel for placering afhæk,
at anden hegning end levende hegn skal godkendes af Skovbo Kommune.
Deklarationsbestemmelsen hindrer derved ikke anden hegning end levende hegn. Ønskes anden
hegning end levende hegn (hæk), kræves der dog en tilladelse fra Skovbo Kommune.
RETNINGSLINIER FOR ANDEN HEGNING:

For at sikre, at området fortsat fremtræder harmonisk, samt at der gives en ensartet behandling af
ansøgninger om hegning, er der mellem Bjæverskov Grundejerforening og Skovbo Kommune udarbejdet administrative retningslinier for i hvilke skel, der er mulighed for at opsætte et fast hegn
eller undlade hegning, samt hvilken højde hegnet må gives.
På midtersiderne er retningslinierne beskrevet samt illustreret.

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER FOR HEGNING:

I skel mod naboer kan hegning undlades, - ønske
skal det enten være et maximalt 1,8 m høj
værk/stakit i træ eller et levende hegn som hæk (
maksimal højde på 1,8 m, - der må bag eller i ha
sættes et trådhegn. Både plankeværk/stakit og
opsættes som fælleshegn, d.v.s. står i skellet mel
grunde, eller som eget hegn, d.v.s. står langs s~
afstand af indtil 1,75 m.

I skel mod stamvejene skal der være et levende hegn som
hæk plantet 25 cm fra skel og med en maksimal højde på
1,8 m, - der må bag eller i hækken opsættes et trådhegn.
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I skel mod cykel- og gangstier samt de grønne områder
skal der være enten et maximalt 1,5 m højt plankeværk/stakit i træ eller et levende hegn som hæk plantet 25
cm fra skel og med en maksimal højde på 1,8 m, - der må
bag eller i hækken opsættes et trådhegn. Der kan dog i visse tilfælde gives tilladelse til, at plankeværk/stakit kan gives en højde på op til 1,8 m bl.a. for at hindre indblik.
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lod stikvejene kan hegning undlades, - ønskes hegal det være enten et maksimalt 1,5 m højt plankeilkit i træ eller et levende hegn som hæk plantet 25
skel og med en maksimal højde på 1,8 m, - der må
r i hækken opsættes et trådhegn.

GENERELT:

Plankeværk og stakitter skal enten stå i træets naturlige farve, og eventuelt
behandlet med et farveløst træbeskyttelsesmiddel, eller behandlet med et
farvet træbeskyttelsesmiddel eller maling i farver dannet af hvid, sort eller
jordfarverne okker, terra di siena, umbra, italienskrødt, engelsk rød og dodenkop, eller de sidstnævnte jordfarvers blanding med hvidt, gråt eller sort.
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TILLADELSE TIL ANDEN HEGNING END HÆK:

Ønskes anden hegning end levende hegn (hæk), kræver det en tilladelse fra Skovbo Kommune. En
tilladelse til anden hegning er at betragte som en dispensation, og det er alene Skovbo Kommune,
der kan dispensere fra og/eller ophæve deklarationernes bestemmelser. Kommunalbestyrelsen vil i
det enkelte tilfælde beslutte, om der kan opsættes andet hegn end hæk.
Ansøgning om tilladelse til anden hegning end hæk sendes til:
Skovbo Kommune
Teknisk Forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup

UNDTAGELSER FRA DEKLARATIONER OG RETNINGSLINIER:

Deklarationerne og retningslinierne regulerer ikke følgende forhold:
-

Udfonnningen af plankeværk/stakit, som f.eks. om det er lodret, vandret eller
diagonal bræddebeklædning, rafte- eller flethegn.

-

Hegn der ikke følger skellinien eller opstilles mere end 1,75 m fra skellet, idet disse hegn er at
betragte som indre hegn.

HEGNSLOVEN:

Hegn opdeles i fælleshegn, eget hegn og indre hegn, og defineres som følger:
-

Fælleshegn står i skellet mellem to grunde.
Eget hegn står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m.
Indre hegn er hegn, som enten ikke følger skellinien, eller som står mere en 1,75 m fra skellet.

Hegnsloven gælder kun for fælleshegn og eget hegn, men ikke for indre hegn.
Opstår der uoverensstemmelser om hegning mellem to naboer kan man skrive til hegnssynet og
bede om at få foretaget et hegnssyn. I brevet skal der stå hvem og hvad, man klager over. Hegnssynet vil besøge stedet, og vil forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning. Kan dette ikke
lade sig gøre, vil hegnssynet afgøre sagen. Prisen for et hegnssyn er kr. 1125 (pris december 2000),
og det vil oftest være den, der taber sagen, der skal betale sagsomkostningerne.
Ønskes der foretaget et hegnssyn, skrives der til:
Hegnssynet
Skovbo Kommune
Møllevej 2
4140 Borup

Kommunalbestyrelsen
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Deklarationer for bebyggelse, benyttelse m.v. i Bjæverskov
I slutningen af 1960'erne og starten af 1970'erne, hvor den store udbygning af parcelhusområderne
i Bjæverskov begyndte, blev der udarbejdet deklarationer for hver etape af udstykningen. Deklarationerne blev tinglyst på grundene, og har den samme funktion og retsvirkning som en lokalplan.
Deklarationerne for udstykningerne på Læskovvej, Skovbovej samt dele af Stensbjergvej og Ejbovej er i hovedtræk enslydende. På de følgende sider er teksten fra deklarationerne gengivet.
På bagsiden af denne folder er trykt et kort, der viser, hvilken deklaration, der er tinglyst på de enkelte ejendomme. De originale tinglyste deklarationer kan ses på tinglysningskontoret i Køge.

Deklaration om bebyggelse, benyttelse m.v.
A. BENYTTELSE, BEBYGGELSE OG UDSTYKNING

1. Forinden bebyggelse fi.nder sted, skal tegninger og beskrivelse herunder situationsplan udvisende bebyggelsens placering på grunden godkendes af sognerådet.
2. Parcellerne må kun benyttes til åben og lav boligbebyggelse, og der må på hver parcel kun bygges eet beboelseshus for en familie samt garage eller carport. Huset må ikke opføres i mere end
en etage + kælder og udnyttet tagetage. Som etage medregnes kælder, hvis loft ligger mere end
1,25 m over terræn. Intet hus må opføres med mindre bebygget areal end 90 kvadratmeter. For
opnåelse af en god helhedsvirkning af den samlede bebyggelse skal bygningens ydre udformning, tag- og facadefarver godkendes af sognerådet.
3. På parcellerne må der ikke drives nogen art af virksomheder, som ved støv, røg, støj, ilde lugt
eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende.
4. Bebyggelse på parcellerne må ikke påbegyndes, før sognerådet erklærer den pågældende grund
for byggemoden.
Bebyggelsen af grunden skal påbegyndes inden 2 år fra overtagelsesdagen og derefter udføres
uden unødigt ophold.
Såfremt sognerådet ikke på overtagelsesdagen kan erklære grunden for byggemoden, regnes de
2 år fra den dato, grunden erklæres byggemoden. Påbegyndes byggeriet ikke indenfor den fastsatte frist, eller ønsker køberen at afhænde parcellen i ubebygget stand, er han pligtig til, enten
at lade grunden gå tilbage til kommunen eller sælge den til en af kommunen udpeget eller godkendt køber. I disse tilfælde fastsættes overdragelsessummen til den i skødet fastsatte købesum,
hvortil alene kommer et af sognerådet fastsat godkendt tillæg for sådanne dokumenterende udgifter, som grundens første køber har afholdt til foranstaltninger, der varigt har forsøget grundes
værdi. Endvidere skal sælger yde kommunen en bod, hvis størrelse fastsættes af sognerådet og
som ikke må overstige 500 kr.

B. HEGN OG BYGGELINlER

l . Parcelejerne har hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler, dog har parcelkøberne fuld
hegnspligt mod kommunens usolgte parceller. Levende hegn mod offentlige og private veje stier og fællesarealer skal plantes i en afstand af25 cm fra skellet, således at grene m.v. kan holdes
inden for grundens skellinie.
Det er tilladt at etablere levende hegn- avnbøg - eller ligende, andre hegn skal godkendes af
sognerådet inden etablering.
2. Den ubebyggede del af parcellen skal stedse være anlagt som have og som sådan vedligeholdes
af den til enhver tid værende ejer for ukrudt og andet for bebyggelsen skæmmende beplantning.
Der må ikke på parcellen findes beplantning, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til
væsentlig ulempe for naboerne.
Der må ikke på parcellerne plantes poppel eller bævreasp.
3. Grundene pålægges byggelinieafstand på 10m fra vejbanens midte - ved vendepladser dog
2 ~ m fra vej skel.

c.

PARKERING OG SKILTNING

l . Parkering udenfor parcellerne må kun ske på de dertil indrettede arealer og kun almindelige

personvogne må parkeres her.
2. Der må ikke på parcellerne opsættes eller foretages skiltning af nogen art uden sognerådets godkendelse, idet sognerådet skal tage stilling til om skiltningen vil virke skæmmende på kvarteret.
D. GRUNDEJERFORENING

Køberen og efterfølgende ejere af parcellen er pligtig til at indtræde som medlem af en grundejerforening for området. Sognerådet fastsætter foreningens virkeområde og indkalder til det 1.
møde.
Sognerådet indtræder som medlem med ikke afhændede grunde.
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, dog altid et ulige antal, valgte afparcelejerne. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen. Medlemmerne kan kun tilpligtes at betale bidrag til fælles goder. Medlemmerne er pligtig til at respektere de fælles forpligtelser, der efter generalforsamlingens beslutning pålægges ejendommene.
Grundejerforeningen skal bl.a. forestå renholdelse og fremtidig vedligeholdelse af stier og grønne arealer m.v. i foreningens område. Såfremt medlemmer af grundejerforeningen ikke vil respektere de af foreningen i henhold til nærværende servitutter trufne bestemmelser, og spørgsmålet indbringes for domstolene, har dette ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil
restafgørelse foreligger, pligtig at opfylde de dem i henhold til beslutning pålagte pligter, det
kan være af økonomisk art eller andet, ligesom foreningen uanset sagsanlæg, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.
E. VEJ, KLOAK, VAND OG EL

l . Kommunen anlægger samtlige veje med endelige belægninger.
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Parcelejerne skal tåle, at der som følge af vej- og stianlæg udføres skråninger på parcellerne
. uden erstatning.
2. Kommunen anlægger alle hovedkloakledninger i udstykningsområdet som offentligt kloakanlæg. Stikledninger føres til hver enkelt parcels skel mod vej, dog ved koteletgrunde gennem hele
tilkørslen.
Stikledninger i indkørsler til koteletgrunde er fælles for 2 parceller og ejerne af de parceller,
hvor disse fællesledninger ligger, skal tåle fælles vedligeholdelsespligt med naboen.
De enkelte parcelejere skal selv renholde og vedligeholde egne stikledninger. Kloakanlægget
agtes tilsluttet et offentligt renseanlæg for Bjæverskov by. Til dette renseanlæg vil der blive pålagt lodsejerne bidrag efter landvæsenskommissionens nærmere bestemmelser.
Det bemærkes, at kloakeringen sker efter separatsystem med særskilte ledninger for spildevand
og overfladevand.
3. Kommunen anlægger vandforsyningsledninger i udstykningsområdet og 1" stikledninger med
stophane til grundene.
Efter stedfunden forhandling med Bjæverskov Vandværk optages grundkøberne i Bjæverskov
vandværk. Indskud til vandværk er indeholdt i grundkøbesummen. De enkelte parcelejere skal
selv vedligeholde egne stikledninger.
4. El -forsyningen skal den enkelte parcelejer selv rekvirere og bekoste efter elværkets almindelige
regler. Parcelejerne er pligtige til, såfremt der langs veje skal trækkes hovedledninger for elforsyning, at tåle, at master og ligende anbringes i vejskellet, og at nødvendige skrårnaster og barduner anbringes på parcellen.
EI- stik må kun udføres som jordkabel, fra de til den tid opstillede master eller kabel skabe og i
øvrigt efter nærmere anvisning fra SEAS i hvert enkelt tilfælde.
F. pATALERETTEN OG DISPENSATION.

Påtaleretten tilkommer grundejerforeningen samt Skovbo sogneråd.
Sognerådet kan alene dispensere fra eller ophæve servitutterne.
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Kort 1 :5.000, Bjæverskov

DEKLARATIONER:
_

Tinglyst 24.8.68

_

Tinglyst 28.8.69 +9.10.74
Tinglyst 14.2.69
Tinglyst 13.5.71
Tinglyst 14.4.71
Tinglyst 8.5.69
Tinglyst 1.11.69 + 5.3.76
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