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Tingbogsattest

Udskrevet: 26.02.2019 12:30:06

Ejendom:
Adresse: Frederikssundsvej 283

3310 Ølsted

BFE-nummer: 2299531

Dato: 06.06.1980
Landsejerlav: St. Havelse By, Ølsted
Matrikelnummer: 0008dl
Areal: 900 m2
Heraf vej: 0 m2

Der findes ingen hæftelser på ejendommen

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 03.10.1977-16288-17

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

Købesum:
Kontant købssum: 9.000 DKK
Købesum i alt: 9.000 DKK

Dato for overtagelse:
03.10.1977

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 06.01.1955-937436-17
Prioritet: 1

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

Akt nr: 17_R-II_219

Ledninger:
Forsyning / afløb

Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Dokument:
Dato/løbenummer: 19.12.1962-937437-17
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut

Akt nr: 17_Ø-II_524

Tillægstekst:
Tillægstekst
Afvandingskendelse

Dokument:
Dato/løbenummer: 13.08.1969-937438-17
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut

Akt nr: 17_T-II_351

Færdsel:
Adgangsforhold

Andet:
Andet
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Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om adgangsbegrænsning mv

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: Ikke oplyst DKK
Grundværdi: Ikke oplyst DKK
Vurderingsdato: ..
Kommunekode: 0260
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 012369

Indskannet akt:
Akt nr: 17_V-II_482
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t af matr.nr . 8 a St. Havelse by,


Ølsted


Gade og husnr.	 Anmelder:


Store Havelsevej 158
	


Nordsjællands


Landboforening


Industrivænget 22


3400 Hillerød


ENDELIGT	 SKØDE


Undertegnede Helge Hansen, Haugegård, St. Havelsevej 158, 3310


Ølsted, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til min


medundertegnede søn


Peter Hansen


Haugegård


St. Havelsevej 158


3310 Ølsted


halvdelen af den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom


matr.nr. 8 a St. Havelse by, Ølsted 	 af areal 18 ha 7344 kvm.


heraf vej 4410 kvm.


på følgende nærmere aftalte


VILKÅR: 


§. 1.


Ejendommen overdrages således, som den er og forefindes, beset og


bekendt af køber med de på grunden værende bygninger, med disses
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grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder alt støbegods, 


varmeanlæg; alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, 


plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og 


iøvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forplig


telser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, 


herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsynings


selskaber og produktionsafgtagere. 


§ 2.


På ejendommen er tinglyst følgende servitutter: 


Den 15.06.1926 dokument angående vejret. 


Den 01.03.1937 dokument angående vejret. 


Den 08.05.1944 dokument angående byggelinie. 


Den 03.05.1952 deklaration angående forlægning af landevejen 


Frederikssund-Kregme. 


Den 06.01.1955 vandledningsforretning. 


Den 04.03.1955 deklaration med Frederiksborg Amt angående rådig


hedsindskrænkninger. 


Den 14.04.1959 dokument angående vejret. 


Den 28.04�1962 ekspropriation. 


Den 19.12.1962 afvandingskendelse. 


Den 25.04.1966 boring af Abdelsvandværket St. Havelse Strand. 


Den 23.12.1968 deklaration om rørledning. 


Den 01.08.1969 deklaration angående byggelinie. 


Den 13.08.1969 deklaration angående adgangsbegrænsning 


landevej. 


Den 13.02.1978'deklaration angående råvandsledning. 


Den 19.12.1983 deklaration angående vandledning. 


Ejendommen er noteret som landbrugsejendom. 


i 
Der henvises iøvrigt til ejendommens blad i tingbogen. 


til 
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Ejendommen overtages af køber den 1. januar 1989, fra hvilken


dato ejendommen henstår for købers regning og risiko i enhver


henseende.


§ 4.


Sælger oplyser,


at at de på ejendommen værende bygninger med deri værende


installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet


og benyttet.


der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved


ejendommen,


at ejendommen er brandforsikret,


at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste


rettigheder eller byrder,


at ejendommen ikke er under omvurdering,


at der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt


påbud, der vedrører ejendommen,


at der på markerne er forekomster af flyvehavre, og


at der på den solgte ejendommen ikke findes skov eller fredskov-


pligtige arealer.


•
§ 5.


Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig


re2,5ionsopgørelse, hvis saldo reguleres over den kontante


udbetaling.


$ 6.


Køber er pligtig til at overtage eventuel ejendommen påhvilende


momsreguleringsforpligtelse.
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S 7.


Købesummen er aftalt til kr. 937.000,00, skriver nihundredetreti-


syvtusinde kroner 00 Øre, der berigtiges på følgende måde:


A. Køber overtager følgende i ejendommen indestående prioriteter:


1. Landcreditkassen


Opr. kr. 12.000,00 rente 4,5%


p.a. Restgæld pr. 11/12.88


kr. 5.747,65. Halvdelen heraf


overtages af køber til kurs 100,25


2. Landcreditkassen


Opr. kr. 11.500,00 rente 4% p.a.


Restgæld pr. 11/12.88 kr.2.857,55.


Halvdelen heraf overtages af køber


til kurs 72,6


3. Landcreditkassen


Opr. kr. 100.000,- rente 6% p.a.


Restgæld pr. 11/12-88 kr.39.762,09


Halvdelen heraf overtages af køber


til kurs 100,25


4. Forenede Kreditforeninger


Opr. kr. 200.000,- rente 16,9912%


p.a., hvilket ikke fremgår af ting-


bogen. Obligationsrestgæld pr. 1/1-


89kr. 289.576,58. Halvdelen heraf


overtages af køber til kurs 99,80


Lånet er et kontantlån med særlige


indfrielsesvilkår.


5. Forenede Kreditforeninger


Opr. kr. 250.000,- rente 17,6508%


p.a., hvilket ikke fremgår af ting-


bogen. Obligationsrestgæld pr. 1/1-


2.881,00


1.037,30


19.930,75


144.498,71







a
ro


89 kr. 384.949,85. Halvdelen heraf


overtages af køber til kurs 99,80


Lånet er et kontantlån med særlige


indfrielsesvilkår.


6. Nykredit - ejerskiftelån, stort


kr. 350.000,00 rente 9% p.a.


Køber overtager halvdelen heraf


til kurs 97,40


7. Dansk Landbrugs Realkreditfond -


ejerskiftelån, stort kr.450.000,00


rente 9% p.a. Køber overtager halv-


delen heraf til kurs 94,4


192.089,98


170.450,00


212.400,00


B. Sælger gæld til køber	 140.000,00
modregnes.


C. Sælger yder gave til køber	 53.712,26


KØBESUM	 IALT
	


KR. 937.000,00


$ 8.


Parterne erklærer på tro og love, at købesummen fordeler sig
således:


Den faste ejendom	 kr. 616.250
Maskiner	 kr. 79.450
Besætning	 kr. 241.300


Ialt	 kr. 937.000 
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§ 9.


Samtlige omkostninger ved nærværende handel betales med halvdelen


til hver.


Dato: 25/2 2989


Sælger: Helge Hansen	 Køber:
	 Peter .Hansen


Sælgers ægtefælle: Tove Hansen


Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed


og underskrivernes myndighed, f.s.v. angår sælger:


Navn: Martin Kruuse


Stilling: pensionist


Bopæl: St. Havelseve j 162
3310 Ølsted


Navn: Arne Hansen


Stilling: landbrugsmedhjælper


Bopæl: St. Havelseve j 158
3310 Ølsted


Skademodtageren har afgivet behørig
erklæring cm opfyldelse af betingelserne
i landbrugsiovens §/7/9-/-3&/; jfr.
landbrugsministerie ts bekendtgørelse
nr. 650 af 15. december 1978.


INDFØRT I DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND


Vurdering pr. Løbe nr. Ejendomsværdi Grundværdi


/// — /W / 0 73 0--t' /.	 ...S, ■!1 ?) 1/5V,	 -Z2-Z7


Arealet er er ikke noteret som en del af en samlet ejendom


Arealet udgor/i. er. landbrugsejendom eller del af en sådan


Landbrugsmin.
approbation af


Areal
Noterings nr.


m'2. Heraf vej


—
/i73 l'/ 1 L/Y4


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


16.03.89 02819


AFDKT. I_FREDERIKSVÆRK


ANIVL‘)/W1r.VW-03CV-F-:
LYST Skødet er endeligt


j,)Vr.2>a).0001-


FREDERIKSVÆRK KOMMUNE. den


/b(2/







Havelse pr Ølsted.
n


1 9.0EC. 1


WT: fr? R15 74k.-7-3.'
Landbrugsministeriets genpartpapir til brug for landvæsensretter og afvandingskommissioner
ved udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v., der skal noteres i vandlabsboger.


Sag nr. ,W1962.
År 1962 d. 17/4 afholdtes nsmnsforretning i Ølsted efter anmodning, af Frederiks-
borg amts vej inspektorat: der i forbindelse med vejreguleringen Frederikssund-
Prederlksvaark øneker afløbeforholdene fastlagt.
Xndvierslet
matr;. nr.


n	 n,
n


ved anbefalet brev var følgende: ejer åf
8 A gdr. Peter. Ran gen, "Haagegaard", St.
21 " Wiliam Olesen,


"' Axel Hansen, "Rovgaard"
22 afb..0Suf Jensen,


Endvidere var indvarslet rgetedsogneråd eg Frederiksborg amts. vejinspektorat:
Nævnet ~gerede, ved formanden S.Christiansen, sagkyndig: ing. Dines• Jørgensen.
Ve med ?t betegnede lodsejere på ovenfor ,anførte fortegnelse var mødt ved forret-


ingen, For sognerådet mødte formanden Rans Larsen og Hans P, Andersen« For
tsvejiMspektoratet mødte , ing.'Lauersen og.ing:'Kongeted:


På grundlag af forhandlingerme nød de fremmødte ! blev følgende kendelse afsagt:
Arbejdet udføres således, at dell østlige vejside afvandes på strækningen 8:94o-
9.040 gennem en 6" drænledning ved ekrdningefoden ud i åben grøft i st. 8.940,
der fører vandet videre til en 1 minedgangebrønd og derfra videre til en på
matr. nr. 12 A eksisterende 4" drænledning, der fører vandet mod vest til
Roskilde Fjord,
Den øvrige strækning afvandes til åben grøft, hvor vandet i st. 8.020 km gennem
en 1 m nedgangsbrønd føres mod øst ud i en nærliggende mose på matr. nr. 8 A
gennem en ca. 55 m lang 20 om betonmufferørsledning:
Den vestlige vejside afvandes i åben grøft, hvor vandet fra st. 8.660 8.860
føres til omtalte 1 m nedgangsbrønd i vestlige vejside i et. 8.700 km og derfts
ligeledes i eksisterende drænledning til Roskilde Fjord.
Den øvrige del af strækningen afvandes til eksisterende 5" drænledning i ea.
st. 8,180 km, der fører vandet videre mod vest til nærliggende mose på matr. nr .
9 A.
Udgift til anlæg og fremtidig vedligeholdelse at ledninger og brønde i vejarealet
afholdes af Amtsvejvæsenet. Det samme idet den ca. 55 m lange 20 cm ledning
fra st. C. 8,020 og til mosen på matr. nr . 8 A.
Kendelsens bestemmelser tinglyses servituts:tittende på de berørte ejendomme
ved nævnets foranstaltning med påtaleret for ejerne at de pågældende matr, nr.e
og Frederiksborg amts vejinspektorat.


Thi bestemmes:
De foran omhandlede anlæg og arbejderne derved vil være at fremme, udføre samt
Vedligeholde og udgifterne derved at afholde som foran bestemt og i det hele
under adfærd efter loven.
Ølsted, den 17/4 1962.	 S. Christiansen/Dines Jørgensen.


UUSkriftens rigtighed bSkræftes:


La 00,0-6-(4)


-111,
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LAND VÆSENS NÆVNET
FOR RETSKREDS NR. 18
Frederikssund Købstad m.v.


Formand: Sigfred Christiansen
Strandhøi 5, Krogstrup


Telf. Dalby 155
18. DEC.1962


DOMMEREN I FREDERIKSSUNDrm;.v.


Herved anmodes om tinglysning af omstående kendelse som


servitutstiftende for matr. nr.
 . 8a , 


9a, 22, alle St. Havelse by,


Ølsted sogn med påtaleret for ejerne af disse matr, nr.e og


Frederiksborg Amts Vejinspektorat.


Tinglysning gebyrfri, vandløbslovens 98.


P. n. v.


Ærbødigst,


Indført i dagbogen for retten


Frederikssund
den 19 DEC.1962
Lyst. Tingbog: /.// Akt: skab 	 -5
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Bestillings


formular 


C 


Mtr. nr., ejerlav, sogn: 


(I København kvarter) 
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl.I tingbogen ,mat r. nr. 8 a, 


art. nr., ejerlav, sogn. Øl t d s e  sogn. 
Gade og hus nr.: 


1764 


2 5. APR. 19 6 6


Stempel: I/ kr.


St. Havelse by, 


D E K L A R A T I O N • 


øre Akt: Skab/4. ._52� 
I • 1 7 • 31 3 (udfyldes af dommerkontoret) 


Købers 
} bo æl: Kreditors p 


Anmelder: 1 and sre t s agf ører 


Bent E. Voltelen 


Frederiksværk. 


Underskrevne, gårdejer Peder Hansen, Haugegården, St. Havelse pr. Ølsted 


erklærer herved på egne- og efterfølgende ejere af ejen�orrunen, matr. nr. 8 a, 


St. Havelse by, Ølsted sog�9 vegne at være indforstået med, at Andelsvandværket 


St. Havelse Str� �o�eJ:zZ\l.0!'�71� min nævnte ejendom og har nedlagt


råvandledning:.{ 0æ 'fi ,:1; a e B �� 1 . t., Vandværket skal endvidere have ret 
� ' 


til at foretage' alle arbejder på ledning, såsom eftersyn, reparationer, V:�
0


dlige-


holdelsesarbejde og evt. nedlæggelse .af hel� ny ledning, f.eks. til forøgelse af 


kapaciteten samt� foretage de derved nødvendiggjorte opgravninger. Ved:atbejde 


af ikke absolut presserende karakter skal vandværket forinden udførelsen rådføre 


sig med undertegnede eller efterfølgende ejere om tidspunktet af hensyn til 


mindst mulig skadeforvoldelse på ejendommens afgrøder. men vandværket er iøvrigt 


erstatningspligt'}or skader på afgrøder som følge af opgravninger. I mangel af min 


),,!;;J,L
ordning af størrelse af sådanne krav fastsættes erstatningen af uviJdige


,Jimænå7af retten, således at hver part har adgang til at foreslå en mand. 


Boringen og råvandledningen skal henligge uforstyrret, og over ledningen er d_et 


ikke tilladt at bygge,-foretage beplantninger af træer eller buske med �ybtgående 


rødder eller 'iværksætte noget, der kan være til hinder for adgang til boringen, 


ledningen eller for dens beståen eller til hioder eller skade for tilsyn med 


reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, Endvidere giver gårdejer Peder 


Hansen herved Andelsselskabet vederlagsfri færdselsret med arbejdskøret�jer over 


ejendommen langs Amtsvejen til og fra vandværket. 


Jensen & Kjeldskov A/S, København 
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Vandværk � 


Garn mel boring � 
--.. � 


/ 


,, 
/ ,, 


Akt: Skab nr. 
(udfyldes af dommerkontoret) 
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Bestillings
formular 


.:I:)e.k, Za ra.-t./on sr i d.s 


Vedr. 6orln3 , råll'andsfe 


m. rn. på. rnd-r:nr: 8 �


Store flavelse, B. 


Eort'n .Jer , va nc:lvær� 
1 


v':} .7rce.n.se 17J. l?'l. ,,,"nd'� -


nd i. h. t. o�n-1å./iny. Øvrl_Je. servliutyræn


.ser er /,-,d'teyne.t i h. t.. ;c,r°.}e�z;;o/a.17 ya.


,,llc,,d,sl::. /:i/�er�o��n,,,·; .Skov&--._ynd �S: '23� -


.S vcerd, ( i":7,,,,-'?7 Vr . .S-80 -2 '11cer'reZ. o/ �-/96'"6') 


r,::;.ede.r-i ksvc:JZ.rt de.-n l"t. nov. '�'" 


Y- 1 fløj Jensen & Kjeldskov A/S 


S'"/o/ 


S00427398S 17 _Ø-11_524 


A00732956A 88317094 


o'' 
,o


·-�
,,, ,o 


25.5. apr. 1966







Der er herfor betalt 1.500 kr. kontant samt opstillet vandhane til vanding


af kreaturer fra matr. nr . 8 a, St. Havelse by, Ølsted sogn, og nævnte beløb


dækker endvidere den markskåde, der måtte være forvoldt ved brøndboring.


Foranstående deklaration begæres herved med respekt af allerede lyste byrder


og hæftelser tinglyst servitutstiftende på matr. nr . 8 a, St. Havelse by, Ølsted


sogn med påtaleret for den servitutforpligtede på matr. nr . 8 a, St. Havelse


by, Ølsted sogn, med påtaleret for den servitutforpligtede og Andelsvandværket


St. Havelse Strand, hvilken sidst vil have at betale omkostningerne ved nærværende


deklaration oprettelse, stempling og tinglysning.


St. Havelse, den 16/4 1966.


Peter Hansen. sign.


Til vitterlighed om rigtige data, ægte underskrifter og myndige underskrivere:


•
NavniL Marianne Hansen. sign.


Stilling: husmoder


Bopæl: St. Havelse.


Navn: Tove Hansen. sign.


Stilling: husmoder


Bopæl: St. Havelse.


•


ji :f ført i dagbogen fer ret*
reihribin d,


leliagideesteret i Frederibmedfr,


"-' n	2 5 APR. 1966
Lyst	 Akt: aleii


parkorm rigtfghecLbekrEeit'etP
rees s L.Fieder.ikssund i.-, ctiele"-







Stempel :


art. nr., ejerlav, sogn.	 8 a, 8 c, 20 b, St. Havelse by,
Gade og hus nr.:	 Ølsted sogn. Anmelder:1 and sretsa gf ører


Bent E. Voltelen


Frederiksværk.


. ---- øre	 I . 23.11qAkt: Skab ,# nr. 52r
(udfyldes al dommerkontoret)


Købers


Kreditors } bopæl:


Mtr. nr., ejerlav, sogn:


(i København kvarter)
eller (i de senderjydske lands-


dele) bd. og bl. l tingbogen,


s


•


0891
2 3 DEC. 1968


DEKLARATION.


Underskrevne ejere af matr. nr . 8 a, 8 c, 20 b, St. Havelse by, Ølsted sogn


giver herved St. Havelse Strands Vandværk tilladelse til at have nedlagt


en PVC-rørledning som vist på vedhæftede deklarationsrids, og samtidig giver


vi fremtidig ret til at foretage nødvendigt tilsyn og reparationsarbejder


af denne ledning mod udredelse af passende erstatning for forringelser og


aftrødetab efter de til enhver tid gældende regler herom.


Nærværende deklaration vil med respekt af allerede lyste byrder og hæftel-


ser være at lyse servitutstiftende på matr. nr . 8 a, 8 c, 20 b, St. Havelse


by, Ølsted sogn med påtaleret for St. Havelse Strands Andelsvandværk og de


til enhver tid værende ejere af matr. nr . 8 a, 8 c, og 20 b, St. Havelse


by, Ølsted sogn.


St. Havelse, den 7/10 1968
Som ejer af matr. nr . 8 c og 20 b.


Thorvald Petersen.sign.


Dronningkilde.


Som ejer af matr. nr . 8 a.


Helge Hansen.sign.


gdr. Haugegård,St.Havelse.


Til vitterlighed om rigtige data, ægte underskrifter og myndige underskrivere


Navn: Tove Hansen.sign.


Stilling: frue


Bopæl: Haugegård, St. Havelse.


Navn:	 Bent E. Voltelen.sign.


Stilling: lrs.


Bopæl: Godthåbsvej 1, Frederiksværk.


Navn:Chr. Rehøj.sign. Nordisk Filter Kompagni ,/
)


Bopæl: Skovbrynet 65, Bagsværd.	 /


Bestillings-
formular


D Jensen & Kjeldskov AIS, København
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Indført i dagbogen for rette«
i Frederikssund,
afdelingskoakoret i Praktikeres*,


den 2 3 DEC. 1368
Lyst. z	 Akt: skab	 2K


2/2-fr.j-2 2-


Genpartens rigtighed bekræft«
Qoinineren i Frederikssund,
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,--4 Deklarationsridss i ca. 1:2000 vedr. vandledning 	 paa 


.., ma t r. nr. 8 a
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CO St.- Havelse By , ÖLsted Sogn 
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(tegning  nr.	 580 - 23 med rettelse af 5-1-1968)
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J. nr. 51 01
Jensen & Kjeldskov A/S
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9-1	 ,


L edningens f orl b , skydeventil, stophane m.m.


indtegnet	 i h.t. projekt plan	 fra „ Nordisk Filterkompagni"


Skov brynet 65 , Bagsværd.


J. nr. 5101
Bestilling:-


formular


y_ 2 fløj
AW.
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n


cn
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CO


CO


C
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1Ê1
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0


fro


Signaturer :....aag~~~


ledning, der tinglyses nu


ledning, tidligere tinglyst


alm. skel


skel ikke synligt i marken







Stempel:	 kr. Akt: Skab Ø nr.	 Z
(udfyldes af dommerkontoret)


Købers
bopæl:


Kreditors


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


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


art. nr., ejerlav, sogn.


Gade og hus nr.:


Matr. nr. 8 a, St. Bavelse by,
Ølsted sogn.


Anmelder:


Anm: Advokat Ane Davidsen


33oo Frederiksværk.


D EKI4 A RATION


Undertegnede, der er ejer af matr. nr . 8 a, St. Havelse by,
Ølsted sogn, giver herved, med virkning for mig og fremti-


dige ejere af ejendommen, ejeren af matr.nr . 21 b, St. Havel-


se 'by, Ølsted sogn, tilladelse til at placere en råvandsled-


ning, der forbinder den ny boreparcel på parcel af matr. nr .


8 a, St.Havelse by, Ølsted sogn, med det gamle vandværks


parcel på matr. nr . 21 b, St. Havelse by, Ølsted sogn.


Samtidig giver jeg såfremt dette er påkrævet på grund af repara-


tionsarbejder el. lign. tilladelse til færdsel på området


for Andelsvandværket St.Havelse Strand, som ejer af matr. nr .


21 b, St. Havelse by, Ølsted sogn, mod erstatning såfremt


afgrøde Ødelægges.


Påtaleretten tilkommer Andelsvandværket St. Havelse Strand,


som ejer af matr. nr . 21 b , St. Havelse by, Ølsted sogn.


St. Havelse, den	 24/1 r578.


Helge Hansen


formler


D Jensen Et Kjeldskov A/S, København
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Under henvisning til kommuneplanlovens § 36 tiltræder Frederiksværk


Byråd hermed foranstående som byghingsmyndiahed.


Frederiksværk byråd, den 6. feb. 1978


K. Glamming	 B. Thinggaard Jensen


Borgmester
	


Stadsbygmester.


INDFØRT 1 DAGBOGEN


RETTEN I FREDERIKSSUND


d.13.2.78 02244
AFOKT. I FREDERIKSVÆRK
LYST.


ANM.:


•
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Frederiksværk, den 	 / 1983
Jfr. kommuneplanlovens § 36 t
Frederiksværk kommune he
Tilvejebringelse af lo
Frederiksværk ko


E P PA/10/1)
rader
oranstående.


påkrævet.


B. Thin	 sen
stadsby	 afd.ingen*


Anmelder:	 qZ", .,	 Ø — 5.Z
Andelsvandværket ST. HAVELSE STRAND
Forretningsfører: Kai Johnsen	 Dato: 12.11.1983
Ringtoften 95, 3. th. 2740 Skovlunde
Tlf. (02) 91 17 62, Giro 9 11 97 79


DEKLARATION 


Undertegnede ejer af ejendommen "Haugegaard", St. Havelsevej 158, matr.
nr. 8 a af St. Havelse By Ølsted sogn, gdr. Helge Hansen
erklærer herved for mig selv og efterfølgende ejere af forannævnte ejen-


dom, eller parceller heraf, at der tillægges Andelsvandværket ST.HAVELSE


STRAND ret til at udføre den på vedhæftede plan angivne vandledning, med


deraf følgende ret til nødvendig færsel for eftersyn og vedligeholdelse


og med pligt for os til at lade ledningen henligge uforstyrret


Uden forud hos vandværket indhentet tilladelse må der ikke i en afstand


4" af 5 meter fra ledningen opføres grundmur, eller foretages større træ-
beplantning i nærheden af vandledningen eller iværksættes noget, der er


til hindring for adgangen til ledningen.


Vandværket skal til enhver tid have adgang til at foretage opgravning,


eftersyn samt reperationsarbejde ved vandledningen.


De til enhver tid værende ejere må tåle de hermed forbundne ulemper.


Såfremt der herved måtte forvoldes skade, kommer i hvert enkelt til-


fælde dansk rets almindelige regler til anvendelse.


Påtaleret efter denne deklaration, der begæres tinglyst som servitut-


stiftende på ejendommen matr. nr.8 a af St. Havelse By Ølsted sogn


har Andelsvandværket ST. HAVELSE STRAND.


Nærværende deklaration respekterer de på pågældende ejendom på nuværende
tidspunkt tinglyste servitutter og panthæftelser.


Dato:/2/// 1983 	  .d 6t4~, 
Ejer af matr. nr 	  8 a a St. Havelse By Ølsted sogn.


Kommunalbestyrelsen for Frederiksværk kommune meddeler herved, i henhold


til kommuneplanlovens § 36, samtykke til lysning af ovenstående servitut.
Tilvejebringelse af lokalplan er/er ikke påkrævet.
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___S kitsJz _c'ct 	 4000	 Qtbejelet november 1983
0	 5o	 100	 11 0	 2102n,I,t«. I 	 	  9n mm. vundlvdnin5


DEKLARATIONSRIDSVEDR. VANDLEDNING PÅ MATR. NR. 8a, 9b 


&.21 a. 


Vandledningens forløb: Vandledningen er placeret i 15o cm. dybde, og


den har sit udløb fra den nyetablerede ventilbrønd på matr. nr . 21 b,


herfra går den igennem det østlige skel. Og går herfra ca. 178 m ind
på matr. nr . 21 a & 9 b, hvis sydlige skel den følger, i en afstand af


ca. 4 m. fra skel.


Derefter går den igennem nordskellet på matr. nr . 8 a, og går herfra


ca. 22o m. over marken, mod et punkt ca. 4 m. fra sydskellet på pc. 35,
og herefter ca. 7o m. igennem Haugegaard have ud til St. Havelsevej,


hvor den tilsluttes byens ledningsnet.
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INDFØRT [DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND


d: 1 9.1Z B3: 1 9 3 7 7


AFDKT. I FREDERIKSVÆRK


LYST.
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		Servitutter vedr. Vandværk

		25.04.1966 Boring af Andelsvandværket St. Havelse Strand

		23.12.1968 deklaration om rørledning.

		13.02.1978 Deklaration angående råvandsledning.

		19.12.1983 deklaration angående vandledning.










•.


Landbrugsministeriets genpartpapir til brug for landliabsensretter'4:afrandingskommissioner
udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter In. v., der skal Noteres i vandlobsbager. -42


Sag: Nr.1.88 ved Landvausenemaivnet for lo Rete krede.
Aar 19.5%	 .November afholdtes :en, Naavn.s.forretnin#


paa 5eg.mring"af' . Gdr. Willis:ni 'Petersen, solli besva3rer sig • over, at *den -Led-
ning,. dag. ved. Sage?i_Nr..13.ÇJ bley- ordnet v,ed. Nsa ynsforretn14,.den:' 8, August
1953, ikke er i Orden,men stoppet paa et. >Sted ved Vejen lige vest for denne,


.ptede .var.,-Rekvirenten 	 -7•&..St..-13avelSe- By 'Øleted...Sogn:/-:
Gdr. Peter Sansen,Matr.Nr.8 a ibd, 	


<ved 	
Jøregnsen Matr.Nr.6 a cg


6 C ibd.s, samt Ølsted .Sogneraad,:som mødte Nteld Formandeb,peter .,Petersen • og
Birk HansenSNa3vnet. Iiingerede ved Formanden alene.
Man besigtige.de ,Brøndene . og .Udløbet-:i . 'Mosen paa .Matr.Nr.6 . a og.. enedes


om , følgende	
Gdr. Aksel' igestat Jøregensen' fører .den .ledning,.der udmunder 1 hans Mose


frem. til Knækket i Mosen,oas 15 Meter ,. Udgiften herved afholdes afhala alene
Ved Vej en,, vest for denne anbringes . en . Meterbrønd, som gøres sar dyb, atder bliver, -1 Meter under Røzudløb og. der støbes Bind i Brønden. Udgiften


herved afholdes af Ølsted. Komune
Fra denne-B,,ønd og frem til den før)afte Brønd paa Matr. Nr.Matr, Nr. 7 a


udskiftes de"nuvairencle Rør med 2o om.kormrør med Muffe som tEetnesst af
Hendyn , til :det værende Flyd. Udgiften h er ved,Xsaand~didgicit.sammert,~raw-
betales: af Mats. Nr. 7 a og 8 a med halvdelen af hver.


Ølsted Sogneraad drager Omsorg .for, at Arbejdet . .ved Vej en (Brønd og 20
om.Ledning) udføres og etaer i Forekud med Udgiften hertil,herunder Ud.-


giften .ved Nævnsforretningen i Henhold til Prg,46 i Vandløbsloven opgjort
af Nasyneformanden.


Senest 1 Maaned efter at Arbejdet er færdigt og godkendt,'betaler de to
Lodsejere deres Bidrag til Ølsted Komune.
Arbejdet skal være tilendebragt senest den 1 April 1955 og Sogneraadet


meddeler Landvæsensnævnet natir dette er i Orden.
. Fremtidig . Vedligeog Renholdelse af Ledningen i hele sin Udstrækning
fra Byen paa Peter Hansens Areal og frem til Mosen paa Matr.Nr. 6 a og
6 C enedes man om at fordele saadant at fra . Kurau.nevejen og fremover
Matr.Nr.6a og 6 C paahviler det Matr.Nr. 6a og 6 0 med '2/5,Matr.Nr.7 a .
med 2$5 og Matratr.8 a med een Femtedel. • Matr.Nr. 6 a har Ret til at
føre saavel beetaaende som fremtidige Derainledningen til Ledningen.
Fra Komunevejen til Skellet mellem Matr.Nr, 7 a og 8 a deles Vedlikge-


holdelsen Med 1/3 paa hver af disse to Matr,Nr,.og 1/3 paa Ølsted Komune,
Komanen fordi der føres meget Vand. fra Byen og Gaden til Ledningen.. •


Strækningen fra Skellet mellem Matr.Nr, 7a og 8a og ind&il St.Havelse
'BY deles med 1/3 paa llatr.Nr. 8 a og 2/3 paa Ølsted Komne.	 '
Tilsynet og Ren-og Vedligeholdelse af Brøndene saavel vest som øst for


Vejen paahviler Ølsted Korrune, men Ejerne af Jorden herop , til skal dog
paa. Forlangende være' Kommen behjælpelig med Oprensningen.- .• 	 • .•
Udgiften ved, Forretningen deles med 4. pas. Ølsted Komune 	 paa hver


af de. tre Lodsejere som er nævnt 1 Sagen.
Nævnet drager Omsorg for at Forliget tinglyses som servitutstiftend.e


paa de i Forliget nævnte Matrikelsnumre log Ølsted Korrune med paataleret
for de samme,


Forliget, er tiltraadt af Scgneraadets Representanter med 'Forbehold
af Sogneraadets Godken.delse,naar dette er sket meddeles . det omgaaende
LandVa3senenævnets Formand.


Det er 'tiltraadt i Møde den 16/11 og meddelt den 19/11 1954.
Tiltraadt,,


Birk . Hansen. - Peter Petersen. Peter Hansen. William Petersen.
,Aksel . 11.: • Jørg en gen. EMU Rasen", Selen


At ovenstaaende er Udskrift af Landvæsensnævnets Protokol bekræftes,
Skibby ' den 13 November 1954,


Rad.
La. 00,0-6-(4)
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• KT.	 Ç&'A


§	 z	 II


§ t4 :


1 ,1 11 :
I


ialt


skriv:


Til doMMeren i Frederikssund.


Hermed fremsendes Udskrift af Forlig , indgaaet den 11 November 1954 for


Lan.dva3sensna?vnet -for lo Retskr eds, 	leg skal anmode om at faa dette ting-


. lyst som servitute.tiftende paa Matrikels Nr.6 a- og 6 C St.Havelse By, Ølsted
Sogn, Akesel H. Jørg sneen, -Matr.Nr. 7 a . ibd,	 Petersen og Matr. NR. 8 a


ibd„ Peter Hansen . samt Ø15eted Kcimune med Paataleret for de samme;


:Ting lysning en . er 'g ebyrfri •. i Henhcbld til Vandløbslovens Prg. 98,


Skibby : den 4 Januar. 19.55,


N.


dE;bødigSt,


Landvæser:: -„n(-R.,v net
for 10. 'Retskreds


ved EMIL RASMUSSEN


Skibby Telf. 15


Indført i Dagbbgen for Retskreds Nr. 10, Frederikssund Købstao-rw,.


* den 6 JAN 1955•
Lyst. Tingbog: Bd.7% , Akt: Skab R, ,6g,e,


Genparteris Rigtighed bekrættez.
.


Dommeren . 1 Frederikssund m. v., den .8 _111u
un







GENPART 01947• 02 0001.2217 1561
03.2002 TA
,40040 K


Danmarks Private. Vandværker


STANDARD nr. 219	 C) 


Side 1 af 3	 1-01


_^/ /7/m/ isy 6/
Andelsvandværket
St. Havelse Strand


Vandværk
Formand Jørgen Krogh


Matr.nr. Anmelder:


Navn
Tinglysningsafgift kr. 1.400,00


	 Bygvangen 1, 3310 Ølsted
Adresse


Deklaration for vandforsyningsledning


Undertegnede ejer af matr.nr . 7J.;//*///4(Jv erklærer herved på egne


oa fremtidige ejeres vegne, at der ved servitutstiftende pålæg på ovennævnte ejendom og


eventuelt fremtidige parceller deraf sikres sålydende bestemmelser om sikring og drift af


vandforsynin g sledning, der er etableret jfr. Lov om vandforsyning m.v. § 37 og 38.


Den over matr.nr. 	 /19 SV/«) 	 nedgravede vandforsyningsledning er ba-


Hadende som vist målsat på vedhæftede tinglysningsrids.


Vandforsyningsledningen skal til enhver tid tåles og respekteres og have lov til at henligge


uforstyrret.


I et bælte på 2 m. på hver side af vandforsyningsledningen må der ikke uden forud ind-
St. Havelse Strand 	 ,


værk opføres bebyggelse eller etableresand	
l


værk A.M.B.A.
	


Båndværkhentet tilladelse fra v 


andre faste anlæg af nogen art, herunkiétl'OS'åforetagerse artetrænregulering, beplant-
-bt?.rsio/


nieg med træer m.m. med dybtgående rødder, samt anbringelse af depoter eller lignende,


sagnl.


S 


19 Deklaration for vandforsyningsledning.clab
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r
rgensen / Henn Jessen


ion for v	 yningsledning.ddb
•	 -


219 Deklara


3.1 umnivaqini øst,' '61 nJoiSN •pismagicum Il 0110	 9 L9Z *U-Wki


der kan være til hinder eller skade for ledningsanlæggets beståen eller økonomisk bela-


stende for adgangen dertil i forbindelse med foretagelse af eftersyn samt udførelse af ved-


ligeholdelses- og reparationsarbejder.


St. Havelse Strand Vandværk
A.M.B.A.	 vandværk skal have ret til adgang til eftersyn af ledningen


samt til at foretage udskiftning, vedligeholdelses- og reparationsarbejder deraf, i det om-


fang og på det tidspunkt det skønnes nødvendigt, herunder også at foretage nødvendice


opgravninger.


For eventuelt derved forvoldt skade ydes erstatning, hvis størrelse i mangel af mindelig


overenskomst fastsættes af en hver af parterne udmeldt voldgiftsmand samt en af retten


udmeldt opmand, alt i henhold til reglerne i lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.


Arealer, som måtte blive omfattet af fremtidige reparations- og opgravningsarbejder, afle-


veres i retableret stand snarest efter arbejdets udførelse.


Påtaleretten i medfør af nærværende deklaration tilkommer


vandværk.


St. Havelse Strand
Vandværk A.M.B.A.


Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende og med respekt af de på ejen-


dommen tidligere tinglyste servitutter og pantehæftelser, hvorom der henvises til ejen-


dommens blade i tingbogen.


Bindende for nuværende og fremtidige ejere meddeles hermed tilladelse til nærværende


deklarations stiftelse og tinglysning:


Som ejer af matr.nr.  /9.	w4 
(6L.Sie.fc7.9i2


st	 Dato


---</17C) -S-C—Jf. lov om planlægning § 42 meddeler Frederiks-
væric Kommune hermed samtykke til foranstå-
ende.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Frederiksværk Kommune, den	 2004







1







Ejer af matr.nr . 6 A,L.


Andelsvandværket


St. Havelse Strand
teand


Ledningsføringen på matr.nr . 6 A andrager max. 450 LBm, der i en afstand af ca. 5 m
fra det syd-østlige skel af matr.nr . 6 A går i en lige linie fra skellet mellem matr.nr . 5
A og matr.nr 6 A. På strækningen passerer ledningen to telekabler og en
naturgasledning samt ca. 25,5 m før den drejer mod syd en kloakledning, der går ind i
en gennemløbsbrønd. Ledningen ender sit forløb på matr.nr . 6 A med at dreje mod
syd, gå ind under adgangsvejen til St. Havelsevej 165 — 171 og derefter ind på matr.
nr. 6 G m.fl.


•


•


Ansvarlig for målsætning,







	


*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Frederikssund
* *** *** Tinglysningsafdelingen


Side: 5


Akt.nr.:
R 219


Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 6 A m.fl., St. Havelse
Ejendomsejer: Aksel Hvid Jørgensen
Lyst første gang den: 15.03.2002 under nr.
Senest ændret den	 : 15.03.2002 under nr.


By, Ølsted


14769
14769


Retten i Frederikssund den 15.03.2002


Jørgen Larsen-Fr.værk Afd.


•
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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


✓V c l 	 i v	 1./...za/ at ✓ au av ✓ ax Ay bp bq4c
	


7d 7
e 7 * It7 t1t7 t7	 7 t7 t7	 t7


it


	 •
 x b	 ✓ 	 a ti ct/ f	 g./ a" c ‘.


t
9/	 g


✓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. 


e •' ay Y a	 b	 a./ b Y	 ati bJ 9 ✓
✓


br✓ bs✓ bt
t 7	 * 7	 t,, 7 	 9,


12b ,,r13
a,v13c , if


Ølsted by og  sogn. 


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/ ✓ 


bi loce8	 8f 9 8 9	 9	 9	 9, 9° 
9 
10


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
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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
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Z7/Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret


bopæl:


Anmelder:


"7~ L.


Købers }


Kreditors


I I
88317054 17_V-II 482


A00746533A
Jensen & Kjeldskov AIS, København	 -


for købers regning og risiko i enhver henseende. '


O


• .
• 0 E


ø 0
F


< ^g .1:1


c
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a,
9	 •


t E
.
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. E,


C
	 E


E
..ao" o


5 o- 0


Stempel : j9,7 kr.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)


eller (i de sønderjydske lands-


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


Gade og hus nr.:


parcel af matr.nr . 8 a, St. Havelse by,


Ølsted sogn.


BETINGET SKØDE•
Underskrevne, gdr. Helge Hanse4i i llaugegård, St. Havelse, pr. Ølsted,


sælger, overdrager og skøder herved til medunderskrevne, Andelsvand-


værket St. Havelse Strand pr. Ølsted, betinget af udstykningens ap-


probation, en mig tilhørende under udstykning værende parcel af


matr.nr . 8 a, St. Havelse by, Ølsted sogn, med opmålt areal 9oo d,


på følgende nedennævnte vilkår:


§ 1.


Parcellen, med areal som anført, er solgt, som den var og forefand-


tes 1.4.1973 med de på parcellen værende hegn, træer og planter,


og parcellens øvrige rette tilliggende og tilhørende, og iøvrigt


med de samme rettigheder, byrder og hæftelser, hvormed parcellen


har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorom henvises til hoved-


ejendommens blad i tingbogen og servituterklæring ved dennes frem-


komst.


§ 2.


Parcellen er overtaget af køber 1.4.1973 og henlå fra denne dato


' Bestillings-
 formular
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§ 3.


Fra 1.4.1973 udreder køberen de parcellen påhvilende skatter og


afgifter.


§ 4.,


Købesummen er fastsat til 9.000,- kr., skriver nitusinde kroner,


der er berigtiget kontant, hvorfor sælgers underskrift på nærvæ-


rende skøde tillige gælder som kvittering.


Købesum ialt: 	  9.000,00 kr.


§ 5.


På tro og love erklærer parterne, at parcellens værdi ikke-anta-


ges at overstige den aftalte købesum, men køber må respektere


fremtidig værdiansættelse.


§ 6.


Opsætning af hegn er sælger uvedkommende. Fremtidig vedligehol-


delse af hegn afgøres efter hegnslovens almindelige regler.


§ 7.


Alle omkostningerne ved denne handels ordning, herunder salær


til lrs. Bent E. Voltelen, Godthåbsvej 1, Fr.værk, der berigti-


ger handelen, udredes af køber, der tillige betaler særlig


statsafgift. Mæglersalær skal ikke betales.


Den 17. september 1977


Som sælger:	 Som køber:


Helge Hansen	 /sign.	 Chr. Olsen	 /sign.
formand


Vilh. Mortensen /sign.
kasserer


Til vitterlighed om rigtige data, ægte underskrifter og myndige


underskrivere:


•


•
•







Stilling:


Bopæl:


Navn: c3,
Stilling:


Bopæl:


Navn:


Stilling:


Bopæl:


Navn:


Stilling: 
•IG 0—x);!--"€ 


Bopæl:


Navn:


Pg)FØRT I DAGUOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND


d. 0 3. IP, 77 1 6 2 B 3


AFDKT. I FREDERIKSVÆRK
LYST.


foreløbig indført i h. t. tgi.ån. § 17 in fine.
Frist til 9/ — /971 • , hvorefter dokumentt:'
udslettes, såfremt endelig indførelse ikke er sket, elle.
heg' æring om fristens forlængelse ikke er freinspt.


ANMJ-







Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret) 111111 IIII


6004298245 17_V-1_482
A00746533A 88317054


Nord


b
21-


Gammel boring
•


Vandvcerk


2/


b


/ of 8


_1:2aft7,78. N \900 


/Vy bor; ng0
0


0


Rids 1:5oo vedr. cleklaro7Lion
anq. sak9  af en	 I af
rna7Lr.- nr. 8 -
81-ore Havelse by,
Ølsted sogn


Udfærclige/- i vug. Iq73 oF
Lanclin6pektør- ÄlJ.Sgsf-Kiergårrir
rrederi/csVØrk


ti .0


;1; A'.	 ,,;)c,	 N \ sø d


„T.;,


”9/2 0
0


j. nr7 5343/74


LANDiNSFEKIØR


J. S*NDERG D
LANDINSPEKTØR JELIJARD ?ALSLEV% EFIF, TLF, 40V; 1)


,KRUDTVÆRKEr SYREVU
Minn. FREDEWUV4:RK


ar; S34/3
Bestiflings-
formular 744


N. SØNDERG aR


- 3 fløj


JELVARD & BALSLEV% EFTF. TLF. (o3) fi2
TKRUDTVÆRKET' SYREVEJ


41P1 FREDERK-Skm7.RK
ensen Kjeldskov AIS RPffet 18-7-1977


..54) Reit ,Pt /8-7-'917
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1111JYPA


220023


Akt: Skab 17 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)


Ane Davidsen
advokat


Godthåbsvej 1
3300 Fr. værk


Natr. nr. .8. dl Store Havelse by, Ølsted sogn. 	 Anm:


Da parcellens udstykning ved lim-skrivelse af 6/6 198o er
endeligt approberet, så overdrager og endelig skøder gdr.
Helge Hansen, Haugegård, St. Havelse pr. 3310 Ølsted, herved
til Andelwvandvarket St. Havelse Strand pr. 3310 Ølsted, matg.
nr. 8 dl Store Bavelse by, Ølsted sogn, med areal iflg. matri-
kelkort af ¥artm d98o 9oo m2 på de i det betingede skøde
anførte vilkår, idet der med hensyn til parcellens byrder og
hæftelser henvises til ejendommene blad i tingbogen og ser-
eituterklæring af 9. juni 198o, hvoraf fremgår, at der den
fi/1 1955 er lyst vandledningsforretning på 6 a, 6 c, 7 a og 8 a,
19/12 1962 er lyst arvandingsketdelse.


.13/8 1969 dok. dm adgangsbegrænsning til landevej i h.t. lov 95/1957
35.	 Ølsted, den 2o juni 198o


Helge Hansen. sign •  •••• ****** • • • • • • • • • • • • • e ••• • •


Til vitterlighed om rigtige d
skriver*
Navn: Dorthe Hansen.sign.
Stilling: lærerstuderende
Bopæls København SV.


ato, ægte underskrift og myndig	 er-


Navns Jakob Heje Petersen. sign..
Stillings gårdejer
80~ Valeshøj, Ølsted.


Jydsk Papirvare A/S, Viby J.
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Matr.-nr. g t)1,...rt
Vurdering pr. Løbe nr.	 I Ejendomsværdi Grundværdi


Arealet ittrier ikke noteret som en det af en samlet ejendom


Arealet udgeriudgor ikke en landbrugsejendom eller del af en sådan


Landbrugsmin.
approbation af


Areal
Noterings nr.


m= I Heraf vej
Q,	 – — -


Notering i matriklen som landbrug eller lign. om atter matr.-nr.
Arealet er vurderet sammen med landbrugsejendommen matr.-nr.
men er ved aprobationen fraskilt denne ejendom.


FREDERIKSVÆRK KOMMUNE, den 26
	


I 1980


INDFØRT I DAGROGEN


RETTEN I FREDERIKSSUND


d.02.7.80 10 166
AFDKT. I FREDERIKSVÆRK
LYST.-


Skødet e( endetiZ


ikNM111


•







Jørge. Krogh


g//(


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.


Formand
	


Kasserer


(f d 
Vurdering pr.	 Lobe nr.	 Ejendomsværdi	 Grundværdi


///--/W1 /32 2-3	 oda	 a 
Arealet-gier ikke noteret som en del af en samlet ejendom


Arealet udgor ikke en landb r ugsejendom e ler del al en sådan


Landbrugsmin.
a p probation af


Areal •
Noterings nr.


m 2 I Heraf vej


I 9,-&'


Notering i matriklen som landbrug eller lign. omfarter mat:.-nr.
Arealet er vurderet sammen med lancibiugsejendornrnen matr.-nr.


sien er ved aprobationen fraskilt denne ejendom.


FREDERlKSVÆRK KOMMUNE, den /V'9—/cf,


INDFØRT I DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND


16.09.88 10346


AFOKT. 1 FREDERIKSVÆRK


LYST
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