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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 
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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
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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.
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Ansvarlig for målsætning,



	

*** *	 ***
* *	 *
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* *	 * 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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