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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-
(
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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

•

Bent Andersen
Highlight



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
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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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