
 
 

 1 

 
 
Matrikel nr., by og sogn   Anmelder: 
 
Delareal af matr.nr. 20a, 19a og 5o,  [  ] 
alle Solrød By, Solrød    
     
     
 
 

Deklaration om beplantningsbælte 
 
For de på kortrids angivne ejendomme, delareal af matr.nr. 20a, delareal af matr.nr. 19a og dela-
real af matr.nr. 5o, alle Solrød By, Solrød, begæres følgende deklaration tinglyst med virkning for 
de til enhver tid værende ejere og senere ejendomme der udstykkes herfra.  
 
Beplantningsbælte 
På den vestlige side af kommende byggeri på ejendommene skal der etableres et minimum 5 me-
ter afskærmende beplantningsbælte bestående af træer og buske, som når udvokset vil kunne 
opnå mindst samme højde som bagvedliggende bygninger, og som inden for 5 – 8 år vil kunne 
dække minimum 50 % af facadehøjden. 
 
Beplantningsbæltet skal til enhver tid skærme visuelt mod vest for erhvervsgrundene i Solrød Er-
hvervskile.  
 
Vedligeholdelse, fornøden vanding og genplantning af træer og buske påhviler grundejer.   
 
Træer og buske i beplantningsbælte må ikke fældes, topkappes eller beskæres væsentligt uden 
Solrød Kommunes tilladelse.  
 
Solrød Kommune kan dispensere fra kravet om beplantningsbælte, såfremt der mod vest allerede 
er etableret andet afskærmende beplantningsbælte, og såfremt dette beplantningsbæltes beståen 
er sikret ved en tilsvarende deklaration. Dispensation kan være på vilkår om senere etablering. 
 
Forinden etablering af beplantningsbælte skal grundejer indhente forudgående godkendelse af 
dennes respektive beplantningsplan hos Solrød Kommune.    
 
Deklarationsstridige forhold 
Hvis ejer af ejendommen ikke overholder dennes forpligtelser efter nærværende deklaration, kan 
Solrød Kommune pålægge ejer at bringe det deklarationsstridige forhold til ophør inden for en 
rimelig fastsat frist. Sker dette ikke, kan Solrød Kommune udføre de nødvendige foranstaltninger 
for ejers regning og/eller pålægge grundejeren at betale en bod af kr. 2.000 pr. dag, indtil det de-
klarationsstridige forhold er bragt til ophør.    
 
Påtaleret 
Påtaleberettigede i henhold til nærværende deklaration er Solrød Kommune, cvr.nr. 68534917. 
 
Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende og med respekt af de på Ejendommen 
tidligere tinglyste servitutter og pantehæftelser, hvorom der henvises til ejendommens blad i ting-
bogen. 
  
 

  


