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V E D T Æ G T E R 
 

for 
 

Grundejerforeningen Pilegårdsparken 
  
 
 

§ 1. 
 
a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. 
 
b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. 
 
 

§ 2. 
 
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere i 
Pilegårdsparken. 

 
Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. 
 

• Varetagelse af grundejernes interesser over for offentlige myndigheder, private og 
offentlige institutioner, foreninger, virksomheder og andre 

• Fælles initiativer der har til formål at forskønne, vedligeholde eller udvikle 
Pilegårdsparkens fællesarealer 

• Afholdelse af arrangementer af social karakter med henblik på at styrke 
fællesskabet i foreningen. 
 

Foreningen er upolitisk. 
 
 

§ 3. 
 
a) Foreningen omfatter matr. nr. 5 az, 5 aæ, 5aø, 5 ba, 5 bb, 5 bc, 5 bd, 5 be, 5 bf, 5 

bg, 5 bh, 5 bi, 5 bk, 5 bl, 5 bm, 5 bn, 5 bo, 5 bp, 5 bq, 5 br, 5 bs, 5 bt, 5 bu, 5 bv, 5 
bx, 5 by, 5 bz, 5 bæ, 5 bø, 5 ca, 5 cb, 5 cc, 5 cd, 5 ce, 5 cf, 5 cg, 5 ch, 5 ci, 5 ck, 5 
cl, 5 cm, 5 cn, 5 co, 5 cp, 5 cq, 5 cr, 5 cs, 5 ct, 5 cu, 5 cv, 5 cx, 5 cy, 5 cz, 5 cæ, 5 
cø, 5 da, 5 dc, 5 dd, 5 de, 5 df, 5 dg, 5 dh, 100 e, 100 f, 100 g, 100 h, 100 i, 100 k, 
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100 l, 100 m, 100 n, 100 o, 100 p, 100 q, 100 r, 100 s, 100 v, 100 y, 100 z og 5 kx. 
 

Yderligere matrikelnumre kan optages som medlemmer. 
 
b) Enhver nuværende og fremtidig ejer af én eller flere af de under a) nævnte 

ejendomme har pligt til at være medlem af foreningen. I øvrigt henvises til herom 
handlende bestemmelser i "Birkerød Kommunes deklaration af 20. maj 1964".    

 
 

§ 4. 
 
a) Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen 

består af: 
1) Formand 
2) Kasserer 
3) 3 andre bestyrelsesmedlemmer 
4) Herudover vælges 1 bestyrelsessuppleant. 
 

b) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at der i lige år vælges formand 
og 1 bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Hvert år vælges bestyrelsessuppleant. 
 
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær. Næstformand 
fungerer, hvis formanden nedlægger sit mandat, resten af den periode, for hvilken 
formanden er valgt. 
 

c) Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 2 
bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. 

 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Over 
forhandlingerne på bestyrelsesmøderne fører sekretæren protokol, der 
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

 
Bestyrelsesprotokollen skal være tilstede på alle generalforsamlinger og skal på 
eet medlems begæring oplæses. 
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Foreningen forpligtes overfor tredjemand af et bestyrelsesflertal. 
 

d) Bestyrelsen er ulønnet. 
 
Til formanden og kassereren ydes dog et honorar, hvis størrelse fastsættes af den 
ordinære generalforsamling. 

 
Til dækning af udgifter ved bestyrelsesmøder har bestyrelsen ret til at disponere 
over et beløb af indtil 15% af det årlige kontingent fra medlemmerne. 

 
 

§ 5. 
 
a) Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører 

foreningens regnskabsbøger, herunder kassebog samt fortegnelse over 
medlemmer og restancer, alt efter bestyrelsens anvisninger og under dens kontrol. 

 
b) Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut.   
  

Kassereren må ikke være i besiddelse af en kontant kassebeholdning på over 10% 
af det årlige kontingent.  

 
c) Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at forlange foreningens 

regnskaber herunder checkhæfter, kontoudtog fra samtlige konti og alle bilag 
forevist. 

 
d) Regnskabsåret er kalenderåret.  
 

Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 1. marts og skal være bestyrelsen i 
hænde i revideret stand inden 1. april. 
 
Regnskabet skal ligge til gennemsyn hos kassereren mindst 8 dage forud for den 
ordinære generalforsamling. 

 
e) Til at revidere foreningens regnskaber og bøger vælges 2 revisorer og 1 

revisorsuppleant.  
 

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at 1 revisor vælges hvert år. 
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Revisorsuppleant vælges hvert år.  
 

 
§ 6. 

 
Medlemmerne skal inden 14 dage til kassereren anmelde bopælsforandring, eller salg af 
ejendommen.  
 
Et medlem hæfter solidarisk med det nye medlem indtil ejerskifte er anmeldt. 
 
 

§ 7. 
 
Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne økonomisk udover kontingent og indskud, 
med mindre der foreligger en generalforsamlingsbeslutning herom. 
 
 

§ 8. 
 
a) Til foreningens administration (trykning af love m.v.) skal et medlem, uanset hvor 

mange parceller medlemmet måtte eje, betale et indskud på kr. 20,- ved 
indmeldelsen (ejerskifte) samt et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den 
ordinære generalforsamling.  

 
b) Kontingentet indbetales til foreningens kasserer uden påkrav senest 1 måned efter 

den ordinære generalforsamlings afholdelse. 
 
c) Har et medlem været i restance i 3 måneder, skal bestyrelsen for restantens 

regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger inddrive, evt. ved at lade 
beløbet gå til retslig inkasso. 

 
Skyldes restancen sygdom, arbejdsløshed eller lignende har bestyrelsen ret til at 
give henstand indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære general-
forsamling. Til yderligere henstand kræves en generalforsamlingsbeslutning. 

 
 

§ 9. 
 
Medlemmerne er pligtige til at overholde det på generalforsamlingen vedtagne 
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"Ordensreglement for Grundejerforeningen Pilegårdsparken". 
 
 
 

§ 10. 
 
a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
b) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende 

dagsorden: 
1) Valg af 3 stemmetællere 
2) Valg af dirigent 
3) Formanden aflægger beretning 
4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab  
5) Indkomne forslag behandles 
6) Kassereren forelægger budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 

kontingent og honorarer 
7) Valg af formand/kasserer 
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
9) Valg af revisor og 1 suppleant 
10) Eventuelt 
 

c) Forslag fra medlemmerne må, for at kunne behandles på den ordinære general-
forsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest den 1. marts. Forslag til 
ændringer i foreningens vedtægter kan stilles af bestyrelsen eller skriftligt af 
mindst 5 medlemmer i forening. Forslaget skal ligeledes være indgivet til 
formanden senest 1. marts. 
Følgevirkninger (tekstændringer og lignende) af et forslag kan naturligt behandles 
og fremlægges til afstemning på samme generalforsamling. 

 
Emner under dagsordenens punkt "Eventuelt" kan ikke blive genstand for 
afstemning.   

 
d) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved 

skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde det 
reviderede regnskab og evt. forslag. 

 
e) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og 

skal af bestyrelsen indkaldes, når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt 
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fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelsen skal ske omgående, og den 
ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og 
afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. 

 
f) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og indeholde 

dagsorden. Kun det i indkaldelsen angivne kan blive behandlet på den ekstra-
ordinære generalforsamling. 

 
g) Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed med 

undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver 2/3 af de afgivne stemmer. 
Afstemning foregår ved håndsoprækning dog skriftligt såfremt et medlem kræver 
det. 
Står stemmerne ved almindelige afstemninger lige, foretages ny afstemning. Står 
stemmerne atter lige, er forslaget forkastet. 

 
h) Hvert medlem har én stemme, uanset hvor mange parceller medlemmet måtte eje. 

For evt. umyndige medlemmer afgiver værgen stemme. Et medlem kan lade sig 
repræsentere ved en anden myndig person, når denne er forsynet med skriftlig 
mødefuldmagt, der overgives til dirigenten. Ingen fremmødt kan dog afgive 
stemme i henhold til mere end én mødefuldmagt. 

 
Medlemmer, der er i restance overfor foreningen, kan ikke afgive stemme, 
hverken for sig selv eller som repræsentant for et andet medlem. 

 
Ejes en parcel af flere ejere, kan kun én af disse afgive stemme.  

 
 

§ 11. 
 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives 
af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen udsender referat af generalforsamlingen til alle medlemmer senest 1 måned 
efter generalforsamlingens afholdelse. 
 
 

§ 12. 
 
Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. marts 1966 og 
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senest ændret den 13. april 2005. 
 
 
 
 
 

Tillæg til vedtægter for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 
 
 

Som følge af en enstemmig beslutning på grundejerforeningens generalforsamling 26. april 2006 
ændres foreningens vedtægter således: 
 
Der indsættes en ny § 12 med følgende ordlyd: 
 
”I tilfælde af foreningens ophør fordeles foreningens formue ligeligt mellem foreningens medlemmer. 
Den opløsende generalforsamling kan dog beslutte, at formuen i stedet skal overføres til en ny 
grundejerforening”. 
 
Den nuværende § 12 bliver herefter til § 13 og får følgende ordlyd: 
 
”Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. marts 1966 og er senest 
ændret den 26. april 2006”. 
 
 
Bestyrelsen har besluttet alene at rundsende den seneste vedtægtsændring til foreningens medlemmer 
som et tillæg, i stedet for at genoptrykke samtlige vedtægter. Den seneste udgave af vedtægterne findes 
på foreningens hjemmeside www.pilegaardsparken.dk 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 15/6/06 
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Deklaration D E K L A R A T I O N . 
 
 
 
 
 
Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b 
og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med 
virkning for kommunen og efterfølgende ejere den del af de nævnte ejendomme, der er vist på 
vedhæftede tinglysningsrids omfattende parcellerne nr.ne. 2 - 64, begge inclusive, følgende 
servitutter: 

 

1. 

a. udstykning. Parcellerne må ikke ved senere udstykning deles. Ingen køber kan 
erhverve mere end én parcel. 

b. bebyggelse. På hver parcel må der kun opføres én fritliggende beboelsesbygning, der 
skal placeres  inden for det angivne byggefelt. Bygningen må højst 
udføres i en etage med udnyttet tagetage, med maximal taghældning 45°. 
Stuegulv må højst ligge 0,75 m over terrain også i tilfælde af, at der 
udføres kælder. På parceller med stærkt faldende terrain kan der dog 
dispenseres fra denne bestemmelse. Alle ydermure skal udføres som 
facademur, således at maximal synlig sokkel bliver 30 cm. Bygningen 
må kun tjene til bolig for én familie. 

 Ud over nævnte beboelsesbygning må der uden for byggefeltet kun 
opføres én mindre bygning til garage eller lignende. 

 Bygningen må ikke have større flademål end 35 m2 og ingen side må 
være over 8 m. lang. 

 Bygningen kan placeres i naboskel., og ingen del af dens vægge eller tag 
må da have en større højde end 2,4 m i naboskel, målt fra terrain på 
naboparcellen plus 0,4 gange afstanden til naboskel, og såfremt 
bygningen opføres af træ eller andet i brandmæssig henseende ligestillet 
materiale må grundfladen ikke overstige 25 m2. Såfremt bygningen 
udføres fritliggende er den maximale højde 3,5 m. 

Samtlige bygningers udformning og placering med oplysning om de 
anvendte materialer til ydermure og tag skal fore1ægges 
kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

Udhuse og lignende må tidligst opføres i forbindelse med opførelse af 
beboelsesbygningen, og lysthuse og sommerhuse må ingensinde 
opføres på parcellerne. Udnyttelsesgraden fastsættes til 0,2 og der må i 
alle tilfælde sikres brandadgang til baghaverne. El-stik må kun 
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indføres som jordkabel. 

c. byggefelter På parcellerne er indtegnet byggefelter, indenfor hvilke al 
bebyggelse skal holdes, bortset fra de i punkt 1 b. nævnte 
bygninger. 

d. garager På hver parcel skal der udføres holdeplads for 1 vogn, opføres garage, 
skal holdepladsen ligge mellem denne og vejen. Ved indsendelse af 
andragende om byggetilladelse skal der på beliggenhedsplanen gøres 
rede for fremtidig garageplacering på ejendommen. 

Såfremt garager eller lignende opføres i skel skal den i skellet værende 
væg stedse holdes vel vedlige af ejeren, der har ret til at foretage ved-
ligeholdelse fra naboparcellen mod forudgående anmeldelse herom. 

Garager eller anden form for overdækket vognplads skal 
respektere en mindste afstand til vejskel på 5,0 m. 

e. overkørsler Såfremt etablering af overkørsler medfører en merudgift ved 
vejanlægget, skal denne udgift dækkes af lodsejeren, og såfremt 
overkørslen ønskes etableret efter vejanlæggets udførelse, vil alle, 
udgifter til etablering være at afholde af lodsejeren. Overkørsler skal 
udføres efter kommunalbestyrelsens forskrifter. 

f. hegn I skel mod friholdte arealer plantes og vedligeholdes levende hegn 
ved offentlig foranstaltning. Kommunens udgifter til klipning af 
hækkene vil være at betale af lodsejerne. Hegn mod vej og i 
naboskel foran byggelinie skal være levende hegn. Porte eller låger, 
der anbringes mod vej eller sti, må kun være til at åbne ind mod 
parcellerne. 

g. haver. Det ubebyggede areal skal anlægges og vedligeholdes som have, på 
parcellen må ikke findes sammenhængende bevoksninger, der ved 
skygge eller grådighed kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. 

h. benyttelse. Parcellen må kun benyttes til beboelse. Dog skal det være beboerne 
tilladt at have privatkontorer, atelier, konsultationsværelser, tegnestuer 
og lignende, når dette efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at 
ejendommens karakter af beboelsesejendom eller kvarterets præg af 
beboelseskvarter brydes, samt uden det medfører ulempe for de 
omboende. Det skal dog være tilladt at opføre de til kvarterets el-
forsyning nødvendige transformerstationer af højst 25 m2 grundareal og 
3,0 m højde. Det tillades, at disse stationer opføres i naboskel. 
Parcelejere, beboere eller lejere forpligter sig til ikke at parkere 
lastomnibus-, flytte- eller større fragtbiler over længere tidsrum på 
parcellerne eller uden for disse, ligesom enhver parkering over længere 
tidsrum af andet motorkoretøj eller lignende skal ske på parcellerne på 
dertil indrettet plads. 
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i. fællesarealer Der udlægges til brug for beboerne et fællesareal som græsareal, der 
vedligeholdes ved offentlig foranstaltning. Udgifterne til vedligehol-
delsen vil blive pålagt lodsejerne. 

k. atm. bestemmelser. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets 
overensstemmelse med servitutterne forelægges kommunalbestyrelsen 
tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes 
beliggenhed, størrelse, form og indretning, ligesom påtænkt anvendelse 
af bygningerne og grunden skal oplyses. 

Bestemmelserne i disse servitutter gælder forud for bestemmelserne i 
den til enhver tid for kommunen gældende bygningsvedtægt. 

For alle andre forhold, der ikke er nævnt i disse servitutter, gælder 
bestemmelserne i de til enhver tid gældende love og vedtægter.  

l. grundejerforening Samtlige ejere af parceller, der er udstykket af Pilegård, er pligtige til at 
blive medlem af en ny grundejerforening, som skal stiftes, når 15 
parceller er solgt. Foreningens formål er at danne et kontaktorgan til de 
offentlige myndigheder og i øvrigt at varetage medlemmernes interesse i 
alle fællesspørgsmål. Det påhviler foreningen at vedtage de for denne 
nødvendige love, som vil være at godkende af kommunalbestyrelsen i 
det omfang, lovene har relation til Birkerød kommune. 
Kommunalbestyrelsen er som sælger berettiget til at lade sig repræ-
sentere på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og 
møder, men er ikke pligtig at være medlem af grundejerforeningen, for 
så vidt angår endnu usolgte parceller. 

 

2. 

Køberen er pligtig at påbegynde byggearbejdet på parcellen inden forløbet af 5 år fra 
overtagelsesdatoen. 

Overskrides denne frist, skal kommunen i indtil ét år efter udløbet af de 5 år være berettiget til 
uden forudgående varsel at fordre parcellen tilbageskødet alene mod tilbagebetaling af 
grundkøbesummen med fradrag af eventuelle prioriteter, som overtages eller indfries af 
kommunen i den udstrækning, deres samlede restgæld inclusive renter ikke overstiger 
købesummens størrelse. Såfremt parcellen måtte være behæftet herudover, er sådanne 
prioriteter kommunen uvedkommende, og disse bliver på kommunens forlangende at aflyse af 
tingbogen. Kommunen bærer omkostningerne ved et eventuelt tilbagekøb. Inden for 1-års 
perioden er kommunen på køberens skriftlige forespørgsel pligtig til inden 30 dage at meddele 
køberen, om kommunen ønsker at gøre brug af sin tilbagekøbsret. 

Er bebyggelsen af parcellen påbegyndt inden forløbet af 5-års perioden, men ikke fuldført 
inden forløbet af 5 år fra overtagelsesdatoen, er kommunen i indtil ét år efter udløbet af de 6 år 
berettiget til at fordre parcellen tilbageskødet på ovennævnte vilkår, idet kommunen dog 
foruden grundkøbesummen skal tilsvare værdien af den del af bygningen, der er opført. For 

i. fællesarealer Der udlægges til brug for beboerne et fællesareal som græsareal, der 
vedligeholdes ved offentlig foranstaltning. Udgifterne til vedligehol-
delsen vil blive pålagt lodsejerne. 

k. atm. bestemmelser. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets 
overensstemmelse med servitutterne forelægges kommunalbestyrelsen 
tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes 
beliggenhed, størrelse, form og indretning, ligesom påtænkt anvendelse 
af bygningerne og grunden skal oplyses. 

Bestemmelserne i disse servitutter gælder forud for bestemmelserne i 
den til enhver tid for kommunen gældende bygningsvedtægt. 

For alle andre forhold, der ikke er nævnt i disse servitutter, gælder 
bestemmelserne i de til enhver tid gældende love og vedtægter.  

l. grundejerforening Samtlige ejere af parceller, der er udstykket af Pilegård, er pligtige til at 
blive medlem af en ny grundejerforening, som skal stiftes, når 15 
parceller er solgt. Foreningens formål er at danne et kontaktorgan til de 
offentlige myndigheder og i øvrigt at varetage medlemmernes interesse i 
alle fællesspørgsmål. Det påhviler foreningen at vedtage de for denne 
nødvendige love, som vil være at godkende af kommunalbestyrelsen i 
det omfang, lovene har relation til Birkerød kommune. 
Kommunalbestyrelsen er som sælger berettiget til at lade sig repræ-
sentere på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og 
møder, men er ikke pligtig at være medlem af grundejerforeningen, for 
så vidt angår endnu usolgte parceller. 

 

2. 

Køberen er pligtig at påbegynde byggearbejdet på parcellen inden forløbet af 5 år fra 
overtagelsesdatoen. 

Overskrides denne frist, skal kommunen i indtil ét år efter udløbet af de 5 år være berettiget til 
uden forudgående varsel at fordre parcellen tilbageskødet alene mod tilbagebetaling af 
grundkøbesummen med fradrag af eventuelle prioriteter, som overtages eller indfries af 
kommunen i den udstrækning, deres samlede restgæld inclusive renter ikke overstiger 
købesummens størrelse. Såfremt parcellen måtte være behæftet herudover, er sådanne 
prioriteter kommunen uvedkommende, og disse bliver på kommunens forlangende at aflyse af 
tingbogen. Kommunen bærer omkostningerne ved et eventuelt tilbagekøb. Inden for 1-års 
perioden er kommunen på køberens skriftlige forespørgsel pligtig til inden 30 dage at meddele 
køberen, om kommunen ønsker at gøre brug af sin tilbagekøbsret. 

Er bebyggelsen af parcellen påbegyndt inden forløbet af 5-års perioden, men ikke fuldført 
inden forløbet af 5 år fra overtagelsesdatoen, er kommunen i indtil ét år efter udløbet af de 6 år 
berettiget til at fordre parcellen tilbageskødet på ovennævnte vilkår, idet kommunen dog 
foruden grundkøbesummen skal tilsvare værdien af den del af bygningen, der er opført. For 
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ejendommens behæftelser skal den i nærværende paragrafs stk. 2 anførte bestemmelse være 
gældende, dog kan pantebreve, der måtte være givet til sikkerhed for byggelån ydet af bank 
eller sparekasse, ikke af kommunen begæres aflyst af tingbogen, medmindre de er indfriede. 
Kan der ikke mellem køberen og kommunen opnås enighed om de udførte byggearbejders 
værdi, fastsættes denne ved vurdering, til hvilket formål hver af parterne udpeger en 
vurderingsmand, og disse udpeger i fællesskab en opmand. 

Har køberen ikke senest 2 uger efter kommunens opfordring hertil udpeget en vurderingsmand, 
udpeges denne af retskredsens civildommer, der også udpeger opmanden, såfremt enighed om 
denne ikke kan opnås. Hvor særlige omstændigheder gor sig gældende, kan Birkerød 
kommunalbestyrelse forlænge byggefristen for indtil ét år ad gangen. Fristen for kommunens 
ret til at fordre parcellen tilbageskødet forlænges da tilsvarende. 

 

3. 

Såfremt parcellen ønskes videreoverdraget i ubebygget stand, skal Birkerød kommune have 
forkøbsret til samme pris, som kommunen har solgt den for, uden tillæg af nogen art. Køberen 
kan sålledes ikke kræve dækning for nogen del af de af ham afholdte yderligere udgifter, af 
hvilke eksempelvis kan nævnes udgifter ved berigtigelsen af grundkøbet, renter, skatter og 
afgifter, beplantning af parcellen. Køberen kan derfor ikke afhænde parcellen til anden side, før 
han har tilbudt Birkerød kommune at købe den på ovennævnte vilkår og modtaget 
kommunalbestyrelsens skriftlige tilkendegivelse af, at kommunen ikke ønsker at gøre brug af 
sin forkøbsret. 

Kommunen skal afgive sit svar senest 30 dage efter modtagelsen af tilbuddet. Kommunen skal 
på køberens forlangende være pligtig at tilbagekøbe parcellen på nævnte vilkår inden, 30 dage 
efter skriftlig opfordring. Såfremt parcellen måtte være behæftet ud over ovennævnte 
grundkøbesum, er sådanne prioriteter kommunen uvedkommende og vil, såfremt kommunen 
tilbagekøber parcellen, på kommunens forlangendevære at aflyse af tingbogen. 

 

4. 

Såfremt parcellen efter fuldført bebyggelse ønskes videreoverdraget inden forløbet af 3 år efter 
udstedelse af bygningsattest, skal Birkerød kommune have forkøbsret til den for ejendommen 
dokumenterede anskaffelsessum, hvori indgår: 

1. Den oprindelige grundpris med tillæg af udgifter til anlæg af have og eventuelle andre 
forbedringsudgifter. 

2. Håndværkerudgifter. 
3. Omkostninger ved byggeriets gennemførelse. 

Skønner kommunalbestyrelsen, at anskaffelsessummen ligger væsentlig over anskaffel-
sessummen for tilsvarende huse opført på samme tid, kan kommunalbestyrelsen forlange 
købesummen fastsat efter vurdering. Vurderingsmændene udpeges på den i § 2 angivne måde. 
Ved vurderingen skal grundens værdi beregnes som anført ovenfor under a). Ejendommen kan 

ejendommens behæftelser skal den i nærværende paragrafs stk. 2 anførte bestemmelse være 
gældende, dog kan pantebreve, der måtte være givet til sikkerhed for byggelån ydet af bank 
eller sparekasse, ikke af kommunen begæres aflyst af tingbogen, medmindre de er indfriede. 
Kan der ikke mellem køberen og kommunen opnås enighed om de udførte byggearbejders 
værdi, fastsættes denne ved vurdering, til hvilket formål hver af parterne udpeger en 
vurderingsmand, og disse udpeger i fællesskab en opmand. 

Har køberen ikke senest 2 uger efter kommunens opfordring hertil udpeget en vurderingsmand, 
udpeges denne af retskredsens civildommer, der også udpeger opmanden, såfremt enighed om 
denne ikke kan opnås. Hvor særlige omstændigheder gor sig gældende, kan Birkerød 
kommunalbestyrelse forlænge byggefristen for indtil ét år ad gangen. Fristen for kommunens 
ret til at fordre parcellen tilbageskødet forlænges da tilsvarende. 

 

3. 

Såfremt parcellen ønskes videreoverdraget i ubebygget stand, skal Birkerød kommune have 
forkøbsret til samme pris, som kommunen har solgt den for, uden tillæg af nogen art. Køberen 
kan sålledes ikke kræve dækning for nogen del af de af ham afholdte yderligere udgifter, af 
hvilke eksempelvis kan nævnes udgifter ved berigtigelsen af grundkøbet, renter, skatter og 
afgifter, beplantning af parcellen. Køberen kan derfor ikke afhænde parcellen til anden side, før 
han har tilbudt Birkerød kommune at købe den på ovennævnte vilkår og modtaget 
kommunalbestyrelsens skriftlige tilkendegivelse af, at kommunen ikke ønsker at gøre brug af 
sin forkøbsret. 

Kommunen skal afgive sit svar senest 30 dage efter modtagelsen af tilbuddet. Kommunen skal 
på køberens forlangende være pligtig at tilbagekøbe parcellen på nævnte vilkår inden, 30 dage 
efter skriftlig opfordring. Såfremt parcellen måtte være behæftet ud over ovennævnte 
grundkøbesum, er sådanne prioriteter kommunen uvedkommende og vil, såfremt kommunen 
tilbagekøber parcellen, på kommunens forlangendevære at aflyse af tingbogen. 

 

4. 

Såfremt parcellen efter fuldført bebyggelse ønskes videreoverdraget inden forløbet af 3 år efter 
udstedelse af bygningsattest, skal Birkerød kommune have forkøbsret til den for ejendommen 
dokumenterede anskaffelsessum, hvori indgår: 

1. Den oprindelige grundpris med tillæg af udgifter til anlæg af have og eventuelle andre 
forbedringsudgifter. 

2. Håndværkerudgifter. 
3. Omkostninger ved byggeriets gennemførelse. 

Skønner kommunalbestyrelsen, at anskaffelsessummen ligger væsentlig over anskaffel-
sessummen for tilsvarende huse opført på samme tid, kan kommunalbestyrelsen forlange 
købesummen fastsat efter vurdering. Vurderingsmændene udpeges på den i § 2 angivne måde. 
Ved vurderingen skal grundens værdi beregnes som anført ovenfor under a). Ejendommen kan 

Deklaration
Side 4



derfor, så længe kommunens forkøbsret er gældende, ikke afhændes til anden side, før den har 
været tilbudt Birkerød kommune på ovennævnte vilkår, og Birkerød kommunalbestyrelse 
skriftligt har tilkendegivet, at kommunen ikke ønsker at gore brug af sin forkøbsret. 
Kommunen skal afgive svar senest 30 dage efter modtagelsen af tilbuddet. 

Hvis ejendommen ikke beboes af ejeren, men af andre, forlænges det tidsrum, i hvilket 
Birkerød kommune har forkøbsret, med den tid, ejendommens bruger har været en anden end 
ejeren. Ejeren er pligtig at give kommunalbestyrelsen underretning, såfremt ejendommen 
udlejes eller på anden måde stilles til andres disposition. Birkerød kommunalbestyrelse skal 
være berettiget til på ejendommen at lade tinglyse oplysning om forlængelse af kommunens 
forkøbsret. 

Erhverves ejendommen ved arv, efter at bygningsattest er udstedt eller kunne være udstedt, 
bortfalder bestemmelserne i nærværende paragraf. 

Ejendommens prioritering skal ske med respekt af denne bestemmelse. Såfremt kommunen gør 
brug af sin forkøbsret, er den del af ejendommens behæftelser, der ikke kan dækkes af 
købesummen ved tilbagekøbet, kommunen uvedkommende og vil, på kommunens forlangende 
være at aflyse af tingbogen. 

Bestemmelsen i foranstående deklarations § 2, 3 og 4 respekterer de af banker eller sparekasser 
ydede byggelån, Kredit- og hypotekforeningslån og hertil svarende lån af sparekassemidler 
eller forsikringsmidler samt 3. prioritetslån, ydet af sparekasser eller af de af boligministeriet i 
henhold til lov om boligbyggeri af 27/12 1958 - godkendte finansieringsinstitutter, hvad enten 
lånene ydes som forskudslån eller endelige lån. 

 

5. 

Såfremt byggetilladelse gives inden byggemodning er afsluttet, skal parcelejerne tåle de 
ulemper, der er en følge heraf. 

 

6. 

Påtaleretten over for overtrædelser af foranstående servitutbestemmelser tilkommer 
kommunalbestyrelsen, der er berettiget til at indrømme sådanne lempelser og afvigelser, som 
den finder forenelige med kvarterets karakter af villakvarter, og som ikke kan være til 
væsentlig gene for de omboende. Alle spørgsmål vedrørende servitutternes fortolkning afgøres 
af kommunalbestyrelsen, hvis fortolkning parcelejerne er pligtige til at underkaste sig. 

 

7. 

Nærværende deklaration respekterer byudviklingsplan lyst 13. maj 1952, men vil i øvrigt være 
at tinglyse forud for al pantegæld i ejendommen. 

derfor, så længe kommunens forkøbsret er gældende, ikke afhændes til anden side, før den har 
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lånene ydes som forskudslån eller endelige lån. 
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Såfremt byggetilladelse gives inden byggemodning er afsluttet, skal parcelejerne tåle de 
ulemper, der er en følge heraf. 
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Påtaleretten over for overtrædelser af foranstående servitutbestemmelser tilkommer 
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den finder forenelige med kvarterets karakter af villakvarter, og som ikke kan være til 
væsentlig gene for de omboende. Alle spørgsmål vedrørende servitutternes fortolkning afgøres 
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Birkerød kommunalbestyrelse, den 20. maj 1964 

C. F. Ladefoged 

viceborgmester 

 

Lyst 3/6 1964. 
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Deklaration 
Forslag til deklaration på matr.nr. 100 a Birkerød by og sogn.

Forslag til deklaration på 
matr.nr. 100 a Birkerød by og sogn. 
 
 
 
 
 
Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. 100 a Birkerød by og sogn, direktør Erik Sørensen, 
pålægger herved med virkning for nuværende og efterfølgende ejere den del af de nævnte 
ejendomme, der er vist på vedhæftede tinglysningsrids, omfattende parcellerne nr.ne. 2 - 15, begge 
inclusive, følgende servitutter: 
 
a. udstykning. Parcellerne må ikke ved senere udstykning deles. Ingen køber kan 

erhverve mere end én parcel. 

b. bebyggelse. På hver parcel må der kun opføres én fritliggende beboelsesbygning, der 
skal placeres  inden for det angivne byggefelt. Bygningen må højst 
udføres i en etage med udnyttet tagetage, med maximal taghældning 45°. 
Stuegulv må højst ligge 0,75 m over terrain også i tilfælde af, at der 
udføres kælder. På parceller med stærkt faldende terrain kan der dog 
dispenseres fra denne bestemmelse. Alle ydermure skal udføres som 
facademur, således at maximal synlig sokkel bliver 30 cm. Bygningen 
må kun tjene til bolig for én familie. 

 Ud over nævnte beboelsesbygning må der uden for byggefeltet kun 
opføres én mindre bygning til garage eller lignende. 

 Bygningen må ikke have større flademål end 35 m2 og ingen side må 
være over 8 m. lang. 

 Bygningen kan placeres i naboskel., og ingen del af dens vægge eller tag 
må da have en større højde end 2,4 m i naboskel, målt fra terrain på 
naboparcellen plus 0,4 gange afstanden til naboskel, og såfremt 
bygningen opføres af træ eller andet i brandmæssig henseende ligestillet 
materiale må grundfladen ikke overstige 25 m2. Såfremt bygningen 
udføres fritliggende er den maximale højde 3,5 m. 

Samtlige bygningers udformning og placering med oplysning om de 
anvendte materialer til ydermure og tag skal fore1ægges 
kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

Udhuse og lignende må tidligst opføres i forbindelse med opførelse af 
beboelsesbygningen, og lysthuse og sommerhuse må ingensinde 
opføres på parcellerne. Udnyttelsesgraden fastsættes til 0,2 og der må i 
alle tilfælde sikres brandadgang til baghaverne. El-stik må kun 
indføres som jordkabel. 

c. byggefelter På parcellerne er indtegnet byggefelter, indenfor hvilke al 
bebyggelse skal holdes, bortset fra de i punkt 1 b. nævnte bygninger. 

d. garager På hver parcel skal der udføres holdeplads for 1 vogn, opføres garage, 
skal holdepladsen ligge mellem denne og vejen. Ved indsendelse af 
andragende om byggetilladelse skal der på beliggenhedsplanen gøres 
rede for fremtidig garageplacering på ejendommen. 
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Såfremt garager eller lignende opføres i skel skal den i skellet værende 
væg stedse holdes vel vedlige af ejeren, der har ret til at foretage ved-
ligeholdelse fra naboparcellen mod forudgående anmeldelse herom. 

Garager eller anden form for overdækket vognplads skal 
respektere en mindste afstand til vejskel på 5,0 m. 

e. overkørsler Såfremt etablering af overkørsler medfører en merudgift ved 
vejanlægget, skal denne udgift dækkes af lodsejeren, og såfremt 
overkørslen ønskes etableret efter vejanlæggets udførelse, vil alle, 
udgifter til etablering være at afholde af lodsejeren. Overkørsler skal 
udføres efter kommunalbestyrelsens forskrifter. 

f. hegn I skel mod friholdte arealer plantes og vedligeholdes levende hegn 
ved offentlig foranstaltning. Kommunens udgifter til klipning af 
hækkene vil være at betale af lodsejerne. Hegn mod vej og i naboskel 
foran byggelinie skal være levende hegn. Porte eller låger, der 
anbringes mod vej eller sti, må kun være til at åbne ind mod 
parcellerne. 

g. haver. Det ubebyggede areal skal anlægges og vedligeholdes som have, på 
parcellen må ikke findes sammenhængende bevoksninger, der ved 
skygge eller grådighed kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. 

h. benyttelse. Parcellen må kun benyttes til beboelse. Dog skal det være beboerne 
tilladt at have privatkontorer, atelier, konsultationsværelser, tegnestuer 
og lignende, når dette efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at 
ejendommens karakter af beboelsesejendom eller kvarterets præg af 
beboelseskvarter brydes, samt uden det medfører ulempe for de 
omboende. Det skal dog være tilladt at opføre de til kvarterets el-
forsyning nødvendige transformerstationer af højst 25 m2 grundareal og 
3,0 m højde. Det tillades, at disse stationer opføres i naboskel. 
Parcelejere, beboere eller lejere forpligter sig til ikke at parkere 
lastomnibus-, flytte- eller større fragtbiler over længere tidsrum på 
parcellerne eller uden for disse, ligesom enhver parkering over længere 
tidsrum af andet motorkoretøj eller lignende skal ske på parcellerne på 
dertil indrettet plads. 

i. fællesarealer Der udlægges til brug for beboerne et fællesareal som græsareal, der 
vedligeholdes ved offentlig foranstaltning. Udgifterne til vedligehol-
delsen vil blive pålagt lodsejerne. 

k. Byggemodning Birkerod kommune foranlediger, at de til byggemodning fornødne 
anlæg udføres.  

Herunder hører an1æg af offentlige veje og stier, hovedvandledning, 
vand- og kloakstik indtil 0,5 m ind på parcellerne, plantning af hæk 
mod veje, stier og fællesarealer, anlæg af fællesarealer og etablering af 
vejbelysning samt parcellernes udstykning. 

Alle lodsejere skal uden vederlag tåle, at vej- og stiskråninger henlægges 
pa parcellerne samt ligeledes tåle, at NESA etablerer nødvendige 
afstivning af luftledningsnettet på parcellerne. 

Til dækning af udgifterne til ovennævnte anlæg pålægges der parcellerne 
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et bidrag under forudsætning af, at der ydes at kommunalt tilskud på 20 
% og størst mulig motorrefucion, dog maximalt 20 %, til anlæg af de 
offentlige veje. 

Til sikring af bidraget tinglyses særskilt pantstiftende dokument. 

l. Stiarealer De på vedhæftede plan viste stiarealer afstås til anlæg af offentlige 
stianlæg, når Birkerød kommune matte ønske dette, og arealerne 
afstås vederlagsfrit. 

m. alm. bestemmelser. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets 
overensstemmelse med servitutterne forelægges kommunalbestyrelsen 
tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes 
beliggenhed, størrelse, form og indretning, ligesom påtænkt anvendelse 
af bygningerne og grunden skal oplyses. 

Bestemmelserne i disse servitutter gælder forud for bestemmelserne i 
den til enhver tid for kommunen gældende bygningsvedtægt. 

For alle andre forhold, der ikke er nævnt i disse servitutter, gælder 
bestemmelserne i de til enhver tid gældende love og vedtægter.  

n. grundejerforening Samtlige ejere af parceller, der er udstykket af Pilegård, er pligtige til at 
blive medlem af en ny grundejerforening, som skal stiftes, når 15 
parceller er solgt. Foreningens formål er at danne et kontaktorgan til de 
offentlige myndigheder og i øvrigt at varetage medlemmernes interesse i 
alle fællesspørgsmål. Det påhviler foreningen at vedtage de for denne 
nødvendige love, som vil være at godkende af kommunalbestyrelsen i 
det omfang, lovene har relation til Birkerød kommune. Ejeren af 
restejendommen er som sælger berettiget til at lade sig repræsentere på 
de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og møder, men 
er ikke pligtig at være medlem af grundejerforeningen, for så vidt angår 
endnu usolgte parceller. 

Påtaleretten over for overtrædelser af foranstående servitutbestemmelser tilkommer 
kommunalbestyrelsen, der er berettiget til at indrømme sådanne lempelser og afvigelser, som 
den finder forenelige med kvarterets karakter af villakvarter, og som ikke kan være til 
væsentlig gene for de omboende. Alle spørgsmål vedrørende servitutternes fortolkning afgøres 
af kommunalbestyrelsen, hvis fortolkning parcelejerne er pligtige til at underkaste sig. 

Nærværende deklaration respekterer byudviklingsplan lyst 13. maj 1952, men vil i øvrigt være 
at tinglyse forud for al pantegæld i ejendommen. 

Birkerød, den 6. august 1964. Sign N.H. Sandholt 
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Ordensregler 

1.	 Parkering	af	motorkøretøjer	udenfor	parcellen,	må	kun	foregå	på	de	anlagte		”parkeringsrabatter”.	
	 Vendepladser,	fortove,	gang	og	cykelstier	samt	selve	kørebanen	må	ikke	anvendes	til	parkering.	
	 I	øvrigt	henvises	til	kommunens	deklaration	afsnit	1,	pkt.	d	og	h.

2.	 Trailere	under	2000	kg	må	kun	parkeres	på	offentlig	vej	i	op	til	18	timer.	
	 Herefter	skal	de	parkeres	på	egen	matrikel.	

3.		 Det	henstilles	til	medlemmerne	at	støjende	haveredskaber	kun	anvendes	mandag	t.o.m	lørdag		
	 mellem	klokken	9:00	og	18:00,	onsdag	dog	til	klokken	21:00.	

4.		 Afbrænding	af	haveaffald	er	forbudt	ifg.	Rudersdal	kommunes	til	enhver	tid	gældende	regler.		
	 /Affaldsbekendtgørelse	januar	2010.	

5.	 For	hunde	gælder	følgende	regler	i	henhold	til	politivedtægterne	stk.	2.:	Hunde	skal	på	veje	og	i	
	 offentlige	anlæg	føres	i	bånd,	der	er	så	kort,	at	hunden	holdes	tæt	ind	til	ledsageren.	Politiet	kan	med
	 kommunalbestyrelsens	tilslutning	gøre	undtagelser	fra	denne	bestemmelse	for	dele	af	byen.

6.		 Ud	over	ovenstående	punkter	er	de	i	kommunens	deklaration	nævnte	
	 servitutter	til	stadighed	gældende.	

Pilegårdsparkens bestyrelsen / August 2017




