
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 	 Stempel:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd.og bl.' tingbogen,matr. nr. 8 a, St. Havelse by,
art. nr ., ejerlav, sogn. Ølsted sogn.

Gade og hus nr.:

1764

øreAkt: Skab	 nr.
I. 17.313	 (udfyldes af dommerkontoret)

bopæl:
Kreditors

Anmelder: landsretsagfører
Bent E. Voltelen

Frederiksværk.

Købers }

2 5. APR. 196 6

DEKLARATION.0
Underskrevne, gårdejer Peder Hansen, Haugegården, St. Havelse pr. Ølsted
erklærer herved på egne- og efterfølgende ejere ' af ejendommen, matr. nr . 8 a,
St. Havelse by, Ølsted sogns vegne at være indforstået med, at Andelsvandværket
St. Havelse Strand har oretage.t 1Q■orij3g p min nævnte ejendom og har nedlagt

1,4,~
råvandledning,	 Vandværket skal endvidere have ret

til at foretage alle arbejder på ledning, såsom eftersyn, reparationer, vedlige-

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

kapaciteten samt .4W foretage de derved nødvendiggjorte opgravninger. Ved,abbejde
af ikke absolut presserende karakter skal vandværket forinden udførelsen rådføre

dig 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
delig ordning af størrelse af sådanne krav fastsættes erstatningen af uvildige
mænd af retten, således at hver part har adgang til at foreslå en mand.
Boringen og råvandledningen skal henligge uforstyrret, og over ledningen er det
ikke tilladt at bygge,-foretage beplantninger af træer eller buske med dybtgående
rødder eller iværksætte noget, der kan væi'e til hinder for adgang til boringen,
ledningen eller for dens beståen eller til hinder eller skade for tilsyn med
reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, Endvidere giver gårdejer Peder
Hansen herved Andelsselskabet vederlagsfri færdselsret med arbejdskørete-jer over
ejendommen langs Amtsvejen til og fra vandværket.
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c Jensen & KJeldskov A/S, København

Bent Andersen
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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.

•
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