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Tingbogsattest

Udskrevet: 12.11.2018 14:57:34

Ejendom:
Adresse: Frederikssundsvej 281

3310 Ølsted

BFE-nummer: 2300444

Dato: 22.10.1969
Landsejerlav: St. Havelse By, Ølsted
Matrikelnummer: 0021b
Areal: 1117 m2
Heraf vej: 0 m2

Der findes ingen hæftelser på ejendommen

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 08.11.1962-16046-17

Adkomsthavere:
Navn: ST Havelse Strand Vandværk A M B A
Cvr-nr.: 21986828
Ejerandel: 1 / 1

Købesum:
Kontant købssum: 2.000 DKK
Købesum i alt: 2.000 DKK

Dato for overtagelse:
08.11.1962

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 28.03.1961-3467-17
Prioritet: 1

Gem dokumentet  og åbn det i PDF-reader
(Ellers virker links ikke)
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Dokumenttype: Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

Akt nr:

Tillægstekst:

83

17_AA-II_249

Tillægstekst
Dok om bebyggelse, benyttelse,

grundejerforening mv, færdselsret mv

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Akt nr:

Bebyggelse:

Andet:

Tillægstekst:

01.08.1969-938618-17 
2
Servitut

17_T-II_351

Byggelinie

Andet

Tillægstekst
Dok om byggelinier mv

Dokument:
Dato/løbenummer: 13.02.1978-2245-17
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut

Ledninger:
Forsyning / afløb

Andet:
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Peg_tv
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Andet

Tillægstekst:
Anmærkning
anm byrder

Tillægstekst
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):

Indskannet akt:
Akt nr:

Ikke oplyst DKK 
Ikke oplyst DKK 
..
0260
002699

17_Ø-II_676

Bent Andersen
Peg_tv





3ka l hnl
9	 , 13 ,3


Mtr. nr., ejerlav,
(i København kvarter)


eller (i de sønderjydske lands-


dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.


Gade og hus nr.:	 by
Matr.nr.e i St. Havelse, Ølsted by,
Ølsted sogn. Kregme by og sogn.


Akt: Skab	 /
(udfyldes af dommerkontoret)


Anmelder:


FREDERIKSBORG AMTS VEJINSPEKTORAT


Hillerød


Stempel:	 kr.	 øre


06409
— I AUG. 1969


I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 § 4o har Frederiksborg amtsråd truffet


bestemmelse om byggelinier på en del af landevej nr. 21, Frederikssund-Kregme fra


Havelse å til Kregme. Byggelinierne er pålagt overvejende usymmetrisk med en ind-


byrdes afstand på 4o m plus lovens højdeforskelstillæg i henhold til § 4o stk. 3.


Mod følgende ejendomme alle af Kregme by og sogn, skal de gamle byggelinier, ting,-
1 lyst den 4. oktober 193o, stadig gælde, matr.nr. 39, ld, lbY og 1 .
Planer og oplysninger om byggeliniernes og hjørneafskæringernes beliggenhed og


retsvirkning vil kunne fås på amtsvejinspektoratets kontor i Hillerød.


Foranstående bez.res tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejen,


domme, som berøres. af byggeliniepålægget:


yb	 a c
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✓7bi b7 , 7 , 	,	 8 9 9 9 lo lo , 11 * 11 3.1 , 11 ,


13 , 13 , 16 , 2o , 21 , 21 22, 23 , 23 og 24.E


St. Havelse by. Ølsted sogn. 
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✓
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t 7	 * 7	 t,, 7 	 9,


12b ,,r13
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gv h./ af il c Y by
1,1 , 1 9 1 9 5,6 ,


✓ d if	 L/	 bv
12 , 12 , , 12 13a, 13b,
al/ fV g ,/ nJ b./2o , 2o , 2o , 2o , 21 y


✓y r' 8 Bad 8 -
agi/ ✓ 
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bra	 at/ b	 IcY v	 .03W
13 , 14 p 14 9 14 9 14 9 14, 15a


v
 15


Ic*"


1/ di ev z v av u	 dl Lf
21 , 21	 23 9 23 9 25 9 25 26 , 27 - og


locd, loce, locf,


16a; 16c ,i/17a ,


28.1


Kregme by og  sogn. 


o, del b/ aV bI/ k/ bø l a / a4 gh'/ hf
1	 1 , 3 	 4 t 4 9 4 9 4 , 12 , 13 ; 13 „ 13


og 38b . 9/


Påtaleberettiget på amtsrådets vegne er Frederiksborg amts vejvæsen, Hillerød.


FREDERIKSBORG AMTS =INSPEKTORAT, den 25. juli 1969.


9,6 XØ/47,,


Jensen & Kjeldskov A/S, København


Bestillings-
formular


G







Indført i dagbogen for retten


1 Frederikssund,


afdelingskontoret i Frederiksværk,


den	 1 AUG, 1959
Lyst.	 Akt: skab


Genpartens rigtighed bekræftes
Onmmeren i Frederikssund, d.u.a







F.A.V. 442-67-57.


•


Bekendtgørelse om byggelinier.


Det bekendtgøres herved, at Frederiksborg amtsråd, i medfør af § 4o i lov


nr. 95 af 29.marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje, har beslut-


tet, at fremtidig bebyggelse og øvrige i nævnte lovbestemmelse omhandlede


anlæg af blivende art langs en del af landevej 21, Frederikssund-Kregme


skal holdes bagved byggelinier, således som nedenfor beskrevet.


Byggelinierne begynder i syd ved Havelse å og slutter ved landevej 16, Hil-


lerød-Frederiksværk i Kregme by. Byggelinierne er pålagt usymmetrisk på hele


strækningen og har en indbyrdes afstand på 4o m, hvortil eventuelt kan komme


tillæg for højdeforskelle i henhold til lovens § 4o, stk. 4.


For følgende ejendomme matr.nr.ene 39, 1
d 


og 1
by


, 1
f
, Kregme by og sogn, skal


dog de gamle byggelinier, tinglyst den 4.oktober 193o, stadig være gældende.


Med byggelinierne foretages hjørneafskæringer ved alle vigtigere sidevejstil-


slutninger til sikring af fremtidige oversigter. Nærmere oplysninger om byg-


geliniernes beliggenhed og retsvirkning kan fås ved henvendelse til Frede-


riksborg amts vejinspektorat, Frederiksværkgade 2, Hillerød, hvor planer vil


være fremlagt.


Amtsrådets beslutning kan inden 3o dage efter denne bekendtgørelses dato ind-


ankes for ministeren for offentlige arbejder, men den pågældende fritages dog


ikke ved sådan klage for foreløbig at efterkomme deri indankede beslutning.


Såfremt disse bestemmelser bevirker, at ejeren af et areal efter taksations-


myndighedernes skøn afskæres fra en efter ejendommens beliggenhed og øvrige


beskaffenhed økonomisk rimelig og forsvarlig udnyttelse af arealet, svarende


til den af andre tilstdende eller omliggende arealer faktisk stedfindende


udnyttelse, kan ejeren begære arealet overtaget af vejbestyrelsen mod erstat-


ning. Sådan. begæring skal fremsættes inden 3 måneder efter det tidspunkt,


hvor de i lovens § 43 omhandlede klagefrister, 3o dage, er udløbet, hvis


klage er indgivet inden 3 måneder efter, at endelig afgørelse af klagen er


meddelt klageren.


FREDERIKSBORG AMTS VEJINSPEKTORAT


den 1.november 1968.


Ole Kærn



Bent Andersen
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88317099 17 M-II 249


A0073-3917A—


uiøi 1111


Bestillings-
form ular


c


Mtr. nr.,ejerlav, sogn: 9 e, 14 h	 Stempel:	 jkr.
(i København kvarter) og 14 m Store Havelse


eller (i de sønder)ydske lands- by , Ølsted sogn
dele) bd. og bl. i tingbogen,


art. nr ., ejerlav, sogn.


Gade og hus nr.:


13 FES,


øre
	 Akt: Skahrj»2nr...7?''


(udfyldes al dommerkontoKit)


Købers


Kreditors Stumpedal 2o,st.


Anmelder: 
tv., Herlev


JØRGEN BACH
Landsretssagfører
Kompagnistræde 11,
Køb enhaivn K.


SKØDE


Undertegnede ejer af matr.nr .e 9 e, 14 h og 14 m, Store


Havelse by, Ølsted sogn, lærerinde, fru Birgit Petersen, Viol-


vej 5, Frederikssund, skøder og overdrager herved til
Grundejerforeningen af 1964, St. Havelse Strand


pr. Ølsted, c/o formanden hr, Jørgen Vagn Ander-


sen, Stumpedal 2o, st.tv., Herlev,
nævnte ejendom, der ifølge matrikIen er af areal:


Matr.nr. 9 e 7242 m2 åll• vej
-	 14 h 1263o m2	vej


-	 -	 14.m 555o m2 heraf vej 3400 m2


Overdragelsen sker til opfyldelse af de overdrageren på-


hvilende forpligtelser til at tilskøde grundejerforeningen fæl-


lesareal og vejarealer, udlagt i forbindelse med udstykning,


jfr. bestemmelse herom i skøde tinglyst servitutstiftende 3/4
1962.


Overdragelsen skal i henhold til nævnte bestemmå.lse ske


vederlagsfrit.


bopæl:


O


Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Arealerne overdrageS z den stand, hvoti de er og fore-


findes uden ansvar for overdrageren, og løvrigt med de rettig-


heder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen har tilhørt


denne, og hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.


Arealerne må betragtes som værdiløse, jfr. foranstående,


men af hensyn til stemplingen erklærer parterne på tro og love,


at de anslår ejendommens totale værdi til kr. 5oo,-, skriver


femhundrede kroner oo øre, og denne købesum anses erlagt ved


grundejerforeningens afholdelse af omkostningerne i forbindelse


med overdragelsen.


Frederikssund, den 26.1.1969.


Som sælger: Birgit retersen


Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens


rigtighed og underskriverens myndighed for så vidt angår sælger:


Navn: C. Petersen
	


Navn: Maggie Hansen.


Stilling: ingeniør
	


Stilling: fru


Bopæl: Sv. Tveskægsvej 8, 	 Bopæl : Rolf-Krakesvej 33,
Fr. sund.	 Frederikssund.


Som skødemodtaget:
	 København, den 15. januar 1969.


for Grundejerforeningen af 1964
St. Lavelse Strand pr. 01sted:


overass. Jørgen Vagn Andersen,	 mek.• J. Halkjær, Lauravej 14,
Stumpedal 2o, st.	 25oo Valby


Kai Johnsen	 H. Otto


J. Harding Petersen


Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens


rigtighed og underskrivernes myndighed for så vidt angår skøde-


modtager:


Navn: Inger L. Andersen	 Navn: B. Juul Nielsen


Stilling: kontorass.	 Stilling: overassistent


Bopæl: Stumpedal 2o st, 	 Bopæl: Baneløkken 8, Herlev.
Herlev







31 JAN. 1969


//‘7&	 6,1',7"Z6177/jf&


	 er under løbe nr. i4,1 pr. 1 la 1945'
vurderet til ejendomsværdi 	  kr. /:)>o,


heraf grundværdi 	 . kr.
Ejendommen udgør en landbrugsejendom. Matr. nr. q
er i matriklen noteret som IandbrugIhucØa


Konto	 FREDERIKSSUND AMSTUE, den


///7Z


Åa®e Knudeem
Assistent


3uhl
kontoras ø .


kdit*ft degbegte tor refta
Frederiks/md.I


aldelingekeatoret Prederikareck
den 6 FEB, 1969


Akt:
*kodet er endel/	


skab "?,
gt


gh,4 .7/7;47_
,V /2,326-,


ieripartens rigtighed bekneb,	 -
N'anamere,r) J Pa,,,€kkralkss-at44, to.* V


'--K/,33//5d.,,L,







Bestillings-
formular


C


Nkr. nr., ejerlav, sogn: 14h,3d,14m og Stempel:	 4 kr. — øre
(I København kvarter)


eller (i de senderfydske lands- 9 e—
dele) &Log 61.1 tingbogen, St.Havelse by, Ølsted sogn.


art. nr ., ejerlav, sogn.


Gade og hus nr.:


(udfyldes af dommerkontoret)


Købers


Kreditors 
bopæl;	 p;fr,


Anmelder:


PEDER B. BÆKGAARD
lin duet:mag orer, Auktionsleder


FREDERIKSVÆRK
Ton. <6 &446. Giro <aIF


4£)7
28.WS..1S1


DEKLARATION.


Undertegnede gårdejer William Olesen af St. Havelse, der er ejer


af ejendommen matr. nr . 14h, 3d 14m og 9e, St. Havelse by, Ølsted sogn,


pålægger herved denne min ejendom og parceller derfra følgende servi-


tutter:


1.


Køberen er pligtig uden særlig påtegning eller deklaration at re-


spektere de deklarationer til det offentlige med eller uden pant, der


er eller måtte blive udstedt i anledning af ' bebyggelse, vejanlæg, belys-


ning, afvanding, kloakanlæg m.v, ligesom køberen er forpligtet til at


blive medlem af eksisterende grundejerforening samt til at deltage i og


være med til oprettelse af fælles vandværk.


r 2.


Køberen er pligtig til at deltage forholdsmæssigt i udgifterne


ved vedligeholdelse af vejg~RimugxkbOakcx m.m. efter nærmere af-
tale.


Sælgeren har ingen pligt til at deltage i disse udgifter.


3•


Der må ikke opføres udsigtstårne, platforme eller lignende, men


kun privat sommerhusbebyggelse, og--ingen bygning må opføres med større


højde end 3 m regnet fra terrain til den linie, hvor ydervæg og tagfla-


de mødes. Der må ikke drives nogen virksomhed på ejendommene.


4
I alle parcelskel skal parcelejerne være pligtige at plante og


vedligeholde levende hegn, der ikke må blive over 1J m højt. Dog til-


Jensen & Kjeldskov A/S, København.
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lades det at p ante enkelte birketræer med mindst 15 m afstand, hvilke


træer må vokse frit, men tætbeplantning må ikke blive højere end 1:?2- m,r.
idet udsigten skal bevares.


5.


-Købere af de enkelte parceller får ret til færdsel på alle de på


matr. nr . 14h, 3d, 9e og 14m udlagte veje og stier og opholdsret og ba-


deret ved stranden på matr. nr . 14m ibd.


6.


Parceller af areal 2.500 m
2 
eller derunder må ikke bebygges, før


vand kan føres frem til disse.


7.
Hegnspligt mellem hovedejendommen og de enkelte parceller er sæl-


geren uvedkommende.


Disse servitutter vil være at lyse som servitutstiftende på for-


nævnte min ejendom.


Påtaleberettiget er dels den nuværende og kommende ejere af hoved-


ejendommen og ejerne af parceller derfra og dels Ølsted kommune v/ det


til enhver tid værende sogneråd.


Ejendommen er forud pante- og servitutbehæftet.


St. Havelse, den 25 marts 1961.


William Olesen.


Afgift: §	 kr.
	


øre, Indført I dagbogen for retten i Frederikmmri


§/f .// .	 d,„ 28. MRS 1961 


§ 14k:
III	


Lyst.	 Tingh,eg:	 Akt: sk.:11,-) -1 	 Gd-4 1


§ 1411 :	 „


/2 kr. 	 øre.
Genpartens rigtighed bekræftes.


nnmm PrAn i Frederikssund, den 2 8. MRS 1961







Akt: Skab	 nr.
(udfylds af dommerkontoret


Købers


Kreditors'


Anmelder:


PEDER B. BÆKGAARD
Landsretssagfører, Auktion/do.:løs


FREDER1KSVÆRZ
rem. 4S «5. Givea<biCe


William Olesen.


k r.


/e)


Jensen & Kjeldskov A/S, København.


formular


D


Mtr. nr., ejerlav, sogn:1ga 9 e og 14h Stempel : 2	 kr00 øre
(I København kvarter)


eller (1 de sønderjydske lands-
St. havelse by, Ølsted sogn.


dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.


Gade og hus nr.:


4127
29MS1962


DEKLARATION.


Underskrevne gdr. William Olesen, St. Havelse, pr. Ølsted, der


er ejer af ejendommen matr. nr . 9 e og 14 h St. Havelse by, Ølsted


sognemeddeler herved grd. Thorvald Petersen, St. Havelse pr. Ølsted,og kom


ende ejereaf matr. nr . 8 c St. Havelse by, Ølsted sogn og ejere af


parceller derfra vejret over de over fornævnte min ejendom, matr. nr


9 e og 14 h St. Havelse by, Ølsted sogn førende veje mod forholds-


mæssig andel i samtlige med disse veje forbundne omkostninger såsom


anlæggelse, vedligeholdelse m.v.


Denne deklaration begæres lyst som servitutstiftende på for-


nævnte min ejendom matr. nr . 9 e og 14 h St. Havelse by og sogn,


der i forvejen er servitut— og pantebehæftet.


p.T. Frederiksværk, den 27'marts 1962.


'g-bogen for retten


rund


den ./	 AR. 1Ek7.--


Lyst in 6g•	 Akt: skab


	


r	 bekileiNeS,


	


D01111Der, i	 -:ikssund, d.u..







øreMtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)


eller (1 de senderjydske lands-


dele) bd. og bl . I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.


9b,21a,14h
	


Stempel:
	


kr.


9e og 14 m,
St. Havelse by,Ølsted sogn.


Akt: Skab // nr. 5/V
(udfyldes af dommerkontoret)


Købers


Kreditors 
bopæl:


Gade og hus nr.:
	


Anmelder:


PEDER B. BAERGAARD
Landiretuagforar, AuktIonsledor


FREDERIKSVÆRK
Toll. 46 & 446 . Giv° 42a:g


APR.1962


EKSTRAKTUDSKRIFT


af


ENDELIGT SKØDE.


Underskrevne gårdejer William Olesen af St. Havelse pr. Ølsted


skøder og endelig overdrager herved med samtykke af min hustru til


medunderskrevne min datter,lærerinde Birgit Petersen, Rosenvænget 11,


Frederikssund den mig tilhørende ejendom:


Matr. nr. 9 b St. Havelse by, Ølsted sogn af htk.o td.2 sk.l fd.2 3/4 alb.


Køberen erklærer sig indforstået med senere ved påkrav fra den
/de


af ejerne af parceller fra m.nr. 3 d, 14 h, og 9 e ibd. dann .«' grund-


ejerforening vederlagtfrit at overdrage m.nr. 14 h, 9 e og 14 m ibd.
.4./7


til grundejerforening; hvilket begæres lyst som servitutstiftende med


den kommende grundejerforening dom påtaleberettiget.


Skødet begæres lyst som foreløbigt.


Frederiksværk, den 27'marts 1962.


Som køber:	 Som sælger:


Birgit Petersen	 William Olesen


Som gift med sælger:


Gerda Olesen.


Best illings-


formular


D Jensen & Kjeldskov A/S, København.







kr.


11,


3 9, 


7 kr.


Indført I dagbogen for retten
I Frederikssund


den d 3 APR. 1962
Lyst. Tingbog: //7 Akt: skab /3/
Skødet er endeligt.


Tillige lyst servitutstiftende


Genpartens rigtighed bekræftes
Dommereg i


•


•
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•


•


Bestillings-
formular


c


22 kr. 50 øreMtr. nr., ejerlav, sogn: 21 b	 Stempel:
(i København kvarter) St. Havelse by


eller (i de sønderjydske lands- Ølsted sogn.
dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.


Gade og hus nr.:


Akt: Skab
(udfyldes al dommerkontoret)


bopæl:


Anmelder;


PEDER B. BÆKGAARD


Købers }


Kreditors


Landsretssagfører, AuktIonslødtv


FREDERIKSVÆRK
TIM. 46 & 446 . Giro 49633


16046
—8.NOV1962


ENDELIGT SKØDE.


Underskrevne gårdejer William Olesen af St. Havelse pr. Ølsted


skøder og endelig overdra#er herved til medunderskrevne Andelsvand-


værket "St. Havelse Strand" den mig tilhørende ubebyggede parcel


matr. nr . 21 b'St. Havelse by, Ølsted sogn af hartkorn 2 1/4 alb. og


af areal ifl. foreliggende kort 1117 m
2 
alt således som parcellen


er blevet udstykket ved udstykningsapprobation af 7 februar 1962 og


således som parcellen er køberen bekendt.


For overdragelsen er iøvrigt vedtaget følgende


ILKAR    :


§ 1.


Det solgte overgaar til køberen med de samme rettigheder, byr-


der og forpligtelser, hvormed det har tilhørt mig og tidligere ejere


hvorved bemærkes at der ifl. landinspektørens servituterklæring af


22/2 1962 påhviler følgende servituter:


16/3 1899 dok. med Frederiksborg Amts plantningsselskab om fred-


ning og fredskovsforpligtelse på 9 b og 21.
4/lo 193o dok. om fastsættelse af byggelinier og


28/3 1961 dok. om bygge- og rådighedsindskrænkninger, pligt til med-


lemsskab af grundejerforening, hegn, vejret m.m.


Sælgeren oplyser, at der ifl. skr. af 4/1 1962 fra skyldrådet


for Frederiksborg Amtrådskreds ( J.nr.H.-o7o-41/6o) til ham ikke på-
(


iiu ui
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hvilercIparcellen afgiftspligtig grundstigningsskyld.


§ 2.


Køberen har overtaget parcellen og udreder alle heraf i frem-


tiden gående skatter og andre byrder og afgifter, dog med forbe-


hold af senere refusion.


§ 3.


Købesummen, der er aftalt til kr. 2.000,00 med renter 5 % p.a.


fra 7/7 1961 til dato har køberen berigtiget samtidig hermed, så-


ledes at der samtidig hermed kvitteres for købesummen.


§ 4.


Omkostningerne ved udstykning, vurdering, skøde m.v. betales


af køberen;medens sælgeren betaler omkostningerne ved parcellens


frigørelse for pantebehæftelser, idet parcellen overdrages fri for


pantebehæftelser.


Medunderskrevne Andelsvandværket St. Havelse Strand tiltræder


som køber dette endelige skøde, som vandværket forpligtes til at


efterleve i alle ord og punkter, hvorhos man godkender det medføl-


gende kort.


Som sælger erklærer jeg på tro og love, at der ikke på det solg


te findes skov eller fredskovpligtig grund.


Parcellen er vurderet til grundværdi til kr. 4.500,00.


København, den 10.4.xxxXz 1962
Andelsvandværket "St. Havelse Strand".


Som køber: v/Elo C.Jensen,	 Vilh. Morgensen
formand	 kasserer


Underskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrifter


er ægte at datoen er rigtig samt at underskriverne er myndige:


Navn:	 M. Hasdorf,	 Navn:	 K. Hasdorf,


Stilling: amtsfuldmægtig	 Stilling:	 forretningsfører


Bopæl: Pr.Maries alle 9, V. Bopæl: Pr. Maries Alle 9, V.







Dommeren i Frederikssund, d. u. s.


.4<ljAfj4f4
n/£.572 1.


Frederiksværk den 27. marts 1962.


•


Som sælger:	 William Olesen.


Underskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrift


er ægte, at datoen er rigtig, samt at underskriveren er myndig:


P. Bækgaard,
landsretssagfører,
Frederiksværk.


Perrantrævnt-e—a=1 er ved vurdering d. 	 // - /961 i henhold til
§ 8, stk. 3, jfr. § 4, i lov om vurdering og beskatning til sta-
ten af faste ejendomme
vurderet til ejendomsværdi 	  kr.	 50. -
heraf grundværdi 	  II


afgiftspligtig grundstigning i henhold til § 58 i
lov om vurdering og beskatning til staten af faste
ejendomme udgør 	 	 a"-V.Z' « --


Vurderingen er ikke endelig.


Arealet er en del af en landejendom med landbrugsnotering på
matr. nr. .‘/ a-	 og med samlet grundbeløb 13.7/0	 kr.,
jfr. §§ 25 og 26 i landbrugsministeriets bekendtgørelse af 25.
se,tem,er 1951.


Konto Y:4-1/ 	 Frederikssund amtstue, den	 'I 8. APR. 1952


vc.-c,ss •


•


Afgift:


kr.


§14':	 f,


§ 1411:


hdt	 kr.


LJ 31-1'21.


./G,62),


Indført I dagbogen for retten


i Frederikssund


den -8 NOV. 1962	 /G76
Lyst. Tingbog: 1 Akt: skab


Sker et r endeligt. Kort og Servi+, itatteFA forevist


–7/


% es,,...5,....4.6~ .4 • .- 4....i ,,,,z; — .


.j. - r	 ,	 (.e.„
.e-dedexiC4.9 ,.. Ze.ocpq --,


Genpartens . .b ..ig d b ræftes	 te -3.- 3 4',./ 6s—







Formand Kasserer


Jørgen Krogh	 Oly Jacobsen


I henhold til vedlagte vedtægter og kopi af protokol, hvoraf det
fremgår, at Andelsvandværket St. Havelse Strand på en ekstraor-
dinær generalforsamling den 14. juni 1987, ændrede navn og status
til St. Havelse Strand vandværk A.M.B.A., skal bestyrelsen høfligst
anmode Frederiksværk tinglysningskontor om, at lade tinglyse nyt
navn og status for vedlagte skøde.


07/. -	 {i&I,Gdix-	 d4b/
Vurdering pr.	 t_lbe nr.	 Ejendomsværdi	 Grundværdi j


—796P, i	 p 17/«7oa 
Arealet-enfer ikke noteret som en del af en samlet ejendom
Arealet -~udgor ikke en landbrugsejendom eller del af en sådan


Landbrugsmin.
approbation af


Areal
Noterings nr.


m2	 I Heraf vej
-- ///7	 1	


]
Notering i matriklen som landbrug eller lign. omfatter mat&-nr.	 (
Arealet er vurderet sammen med landbrugsejendommen matr.-nr.
men er ved aprobationen fraskilt denne ejendom.


FREDERIKSVÆRK KOMMUNE. den /16/
/` /96P,


INDFØRT i DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND


16.09,88 10352


AFOKT. I FREDERIKSVÆRK


LYST	
?:5


•
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Stempel:	 kr.—Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)


eller(i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,


art. nr., ejerlav, sogn. •
A. 5474


Akt: Skab	 nr. ‘74
(udfyldes af dommerkontoret)


Købers
bopæl:


Kreditors


•
•


•


kidiles hus nr.:	 Anmelder:


Advokat Ane Davidsen,


33oo Frederiksværk.


Hatr. nr. 21 b, St. Bavelse by, Ølsted sogn.


DICKLARATION


Undertegnede, der er ejer af matr. nr . 21 b, St. "-ntiv721!! 	 Ødsted
sogn, giver herved, med virkning for -M:Idel:Vårid.Qæ?k'ë -V.1; o4azr4mti-


dige ejere af ejendomen, ejeren af matr. nr.8 a, St. Havelse by,


Ølsted sogn, ret til erstatning, såfremt vandværket, på grund af


reparationsarbejder Ipåskadiger afgrøder på matr. nr. 8 a, St. Ha-


velse by, Ølsted sogn.


Påteleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr. nr.
8 a, St. Havelse by, Ølsted sogn.


%%abe*, den 5/12	 1977.
Chr. Olsen.


Under henvisning til kommuneplanlovens g 36 tiltræder Frederiksværk


byråd hermed foranstående som byghingsmyndighed.


Frederiksværk byråd, den 6. februar 1978


K. Glamming	 B. Thinggaard Jensen


borgmester	 stadsbyumester.
Bestillings-


formul4


D Jensen Er Kjeldskov A/S, København
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INDFØRT 1 DAGDOGE- N
RETTEN I FREULPIX5c.-',UND


d.13.2.78 02245
AFDXT. I FREDERIKSVÆRK
LYST.







Knud P. Schmidt


Ringtoften 53
2740 Skovlunde


4


ndelsvandvaerket ST. HAVELSE STRAND


Forretningsfører: K. Hasdorf
Prinsesse Maries Alle 9, 1908 København V
Tlf. 21 40 34 Giro 11 97 79


København, den 10. marts 1978


FULDMAGT


Vedr.: Skøde/deklaration på ny boring, matr. nr. 21 b og 8 a


St. Havelse Strand--


Undertegnede Knud P. Schmidt, kasserer i foreningen ANDELS-


VANDVÆRKET ST. HAVELSE STRAND, befuldmægtiger herved fore-


ningens formand, murermester Chr. Olsen, Marievej 10, 2950


Vedbæk, til på mine vegne at tegne foreningen i ovennævnte


sag.


c.c: Chr. Olsen
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