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ST. HAVELSE STRAND VANDVÆRK A.M.B.A.

eskyt danmarks grundvand! 	 Andelsvandværket
St. Havelse Strand

Formand

JØRGEN KROGH

BYGVANGEN 1.

'4310 ØLSTED

Dato:

Matr.nr.	 5 A. mil,	 Anmelder:	 St. Havelse Strand

Vandværk A.M.B.A.

Gade og husnr.	 Brødlandsvej 56

Matr.nr.	 3 H + 4 A	 Anmelder:	 St. Havelse Strand

Vandværk A.M.B.A.

Gade og husnr. 	 Brødlandsvej 89

DEKLARATION

Undertegnede ejer af ejendommen, matr.nr. 5 A. ~N. af St. Havelse by og Ølsted

sogn samt undertegnede ejer af ejendommen, matr.nr. 3 H + 4 A af St. Havelse by

og Ølsted sogn, erklærer herved for mig selv og efterfølgende ejere af forannævnte

ejendom eller parceller heraf, at der tillægges St. Havelse Strand Vandværk ret til at

udføre den på vedhæftede plan angivne vandledning med deraf følgende ret til

nødvendig færdsel 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 af 2 meter fra

ledningen opføres grundmur eller foretages større træbeplantning i nærheden af vand-

ledningen eller iværksættes noget, der er til hinder for adgangen til ledningen.

Vandværket skal til enhver tid have adgang til at foretage opgravning, eftersyn samt,	 •	 •

repdrationsarbejde ved vandledningen.

De til enhver tid værende ejere må tåle de hermed forbundne ulemper.
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Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
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ST. HAVELSE STRAND VANDVÆRK A.M.

eskyt danmarks grundvand!

- 2

Såfremt der herved forvoldes skade kommer i hvert enkelt tilfælde dansk rets

almindelige regler til anvendelse.

Påtaleret efter denne deklaration, der begæres tinglyst som servitutstiftende på

ejendommen, matr.nr. 5 A. mk. af St. Havelse by og Ølsted sogn, samt matr.nr .

3 H + 4 A af St. Havelse by og Ølsted sogn, har St. Havelse Strand Vandværk

A.M.B.A.

Nærværende deklaration respekterer de på pågældende ejendom på nuværende

tidspunkt tinglyste servitutter og panthæftelser.
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Ejer af matr.nr. 5 A. midt.

af St. Havelse by og

Ølsted sogn.

Ejer af matr.nr . 3 H + 4 A

af St. Havelse by og

Ølsted sogn.

Kommunalbestyrelsen for Frederiksværk Kommune meddeler herved i henhold til

kommuneplanlovens § 36 samtykke til lysning af ovenstående servitut.

INDFØRT I DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND
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