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f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill
og registrering af e.ier- og panterettiglreder m.v.

$7.stk 2

Tinglysning af panteretten
ln'orlil kornmer 1.5% af liL. 6.185 x 30. jfL. lov
om afgill af tingll'sning og lcgistlering af e.ier-

og panterettigheder m.v.. $ 5. stli. 1 og
nedenfbr i $ 4.

I alt.

8.2( 3

Matr.nr.: 4 az,4 aæ,4 aø,4ba,4bb,
4bc.4 bd,4 be, 4bf,4bg,
4bh.4 bi, 4bk, 4 bl. 4 bm,
4 bn. 4 bo, 4 bp, 4 bq, 4 br,
4 bs, 4 bt, 4 bu, 4 bv, 4 bx,
4 by, 4 bz, 4 bæ, 4 bø, 4 ca.
4 cb og 4 cd Iftagehave by.
Høje-Taastrup

Kærmindevej,
2630 Taastrup

lir. 1.400
kr. 1.400

kL. 2.800

krl-600

Anmelder:
CVR.nr.: 17 38 25 94
Matthiesen
Advokataktieselskab
F{esteskoen 1

2880 Bagsværd
'rlf. 44 44 25 00

Beliggende:

DEKLARATION

Ejendommen pålægges f-ølgende deklaration, a.thflglis"r lyst pantstiftende:

$ l.Området.

Delrlarationen omf-atter eiendommene matr.nL. 4 az.4 aæ,4 aØ,4ba.4 bb,4 bc. 1bd,4 be,4 bl.4
bg,4 bh, 4 bi, 4bh, 4bL.4 bm. 4 bn, 4 bo. 4 op.4 bq, 4 br. 4 bs, 4 bt. 4 bu. 4 hv, 4 bx, 4 by. 4b2.4
bæ, 4 bø. 4 ca. 4 cb og 4 cd Ifuagehave by- Høje-'faastrr-rp.

$ 2. Grunclejerforening.

Eiere af ejendommene, der er beliggende i delområdet omfattet af til lokalplan 2.27.1 $ 14,

Kragehave Nord, Høje-Taastrup Kommune, er forpligtede til at være medlem af,
GRLINDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ, cio Lind & Risør A/S, Erik Husl'eldts Vej 9. 2630
Taastrup.

GRLTNDEJERFORENINGEN KÆRIvIINDEVEJ ejer og fbrestår drift og vedligehold af egne
fællesalealer som grønning, boiigi,eje og inteme stier.jfi'. lohalplan 2.27.1 r 14 stli.l. hvortil
kommer betaling af andel af udgifter til drift og vedligeholclelse af overoldnede fællesarealer som
den grønne fælled, plantebælterne, overordnede stiel og støjvold samt regnvandsbassin(er), hvis
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privat og uanset beliggenhed frem til og efter at evt. samlende grundejerforening ovefiager. driver
og vedligeholder disse, herunder i overensstemmelse med lokalplan2.27.1's bestemmelser.

Crundejerforeningen udfører tillige de opgaver, der i øvrigt henlægges til fbreningen i medfør af
lovgivningen samt forestår etablering af eventuelle kommende fællesanlæg og - faciliteter.

Udgifterne til opfyldelse af grundejerforeningens formål og opgaver fordeles ligeligt mellem de
enkelte ejere af ejendomme. med mindre GRUNDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ's
generalforsamling beslutter andet.

$3.

Til sikkerhed for det enkelte medlems/den enkelte grundejeres betaling af pligtige ydelser ti.
GRTINDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ og i øvrigt for ethvert krav, som
GRU{DEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ har på et medlem, herunder de af
generalforsamlingen fastsatte bidrag og indskud, tinglyses denne deklaration pantstiftende tbr kr.
5.000,-, fastsat med udgangspunkt i nettoprisindekset og reguleret en gang årligt i hver marts måned
på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra marts 2005, 1 10,6. Den pantstiftende tinglysning
for kr'. 5.000.- sker alene på hver af de 30 villagrunde, således at fællesarealerne matr.nr. 4 cb og 4
cd er undtaget den pantstiftende lysning.

Panteretten går forud for al pantegæld.

$4.

Til brug for afgiftsberegningen anf-øres:

Nærværende pantebrev kan højest - inden for en 10 års periode regnet fra anmeldelsestidspunktet -
opskrives til kr. 6.185,50, anslået på baggrund af fbrløbet i stigningen for tiden marts 1995 til marts
2005.

$s.

Påtaleberettiget er GRUNDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ.
Denne deklaration begæres lyst med prioritet forud for al pantegæld.

Med hensyn til de på ejendornmen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

Taastrup, den €,o 2005

L!r!0
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Til vitterlighed

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Som adkomsthaver meddeler Lind & Risør
lyses på selskabets forannævnte eiendomme.

om underslffiftens æsthed. dateringens rigtighed og underskrivers myndighed:

Navn: ?ø-r.---t{-
stilling:

Bopæl:

Ttrornas Rasmusse{l
Regnskabschef

Gennernløbet g, 2. tv.
2720 Vanløse

Å-lrl#

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Thomas ffiasmusssfi
Regnskabschef

Gennemløbet g, 2. tv.
2T20Vanløse

264{.} FteCeirirneno

a"n25/o zoos

Lind & Risør

tftmn'las

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivers myndighed:

X€*""---({

Tilladelse i medfør af g 42 stk. 2 i Lov om planlægning (lov nr. 883 af den 18. august 2004 med

senere ændringer) til at tinglyse omstående dokument meddeles herved.

Råjord A/S samtykke til, at foranstående deklaration

26,40 HeCehusene

Dokumentet kræver ikke tilvejebringelse af lokaiplan.
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* * * RetteniTaastrup
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 4 AZ, Kragehave By, Høje Taastrup
Ejendomsejer: Lind og Risør Råjord A/S
l,rzqr iørql-a dend den: 07 .L2.2OO5 l]ndel. nI. . 31603
Senest ændret den : 07.L2.2005 under nr. 37603
St.orkunde opkrævni-ng - Dkk 1.400

2 udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forevist
Lyst på matr. nr. 4-az LiI A-bi,4-bk til- 4-cb samt på a-cd Kragehave.
Anm: 90.000.000 kr. iflg. ejerpantebrev

Retten i Taastrup den 08.).2.2005

Side: 4

Akt.nr" :

E 2B3

Lilian '"#="
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* * * RetteniTaastrup
)k,k** *** Tinglysningsafdelingen

På1- ecrni no nå Rrzrdc lrrsf nenf sf i f tende. Dkk 5.000yq "f rsv rf

Vedrørende matr.nr. 4 AZ, Kragehave By, Høje Taastrup
Ejendomsejer: Lind og Risør Råjord A/S

*^ ^--^ d.en. 01 .42.2005 under nr. 31635!yDu r?!DLs y4rry

Senest ændret den : 07.L2.2005 under nr. 37635
St.orkunde opkrævning - Dkk 4.200

2 udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrel-sen forevist
Lyst på matr. nr. 4-az LiI 4-bi samt 4-bk til 4-ca incl-.
Anm:
Ejerpantebrev med medd Bg Bank-Retai1 Services, Kbh. K.,
Dkk 90.000 .000

Retten i Taastrup den OB.1-2.2005

Sacle: 5

Akt.nr. :

Æ, 283

øL
Lilian Jesfrsen


