
Matr. nr.	 Soderup

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

63 Stempel kr.	 77

09.10.90 17929

DEKLARATION
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Akt: Skab -Q- nr. bål'
(Udfyldes af dommerkontoret)

Kvarmløse-Toilløs
Anmelder:vandværk

Sofievej 11
4340 Tølløse

10-cy, Kvarmløse by,

•

om vandledning

Underskrevne ejer pålægger herved matr. nr . 10 cy, KvarmlØse by,
Soderup følgende servitutter:

1. At der må føres en vandledning over ovennævnte matr. nr ., såle-
des som vist på vedhæftede deklarationsrids.

2. At vandledningen skal henligge uforstyrret, og der skal gives
de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn, samt til at
foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang
vandværkets bestyrelse finder det nødvendigt.

3. At der uden forud indhentet tilladelse hos vandværkets bestyr-
relse er forbudt på et på tegningen nærmere angivet bælte af
1,50 m's bredde til hver side af ledningens midterlinie at byg-
ge, fortage beplantninger af træer eller buske med dybtgående
rødder, anbringe langsgående hegn af permanent karakter, eller
overhovet iværksætte noget, der kan være til hinder for adgan-
gen til anlægget eller for dets bestående eller til hinder e-
ller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesar-
bejder.
Vandværkets bestyrelse kan stille betingelser for eventuelle
dispensationer fra dette forbud.

4. At der til enhver tid må kunne tåles de ulemper, der kan være
forbundet med eventueller eftersyns- eller reparationsarbejder.
Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i man-
gel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af ret-
ten.

5. At nærværende deklaration tinglyses på matr. nr . 10 cy, Kvarmlø-
se by, Soderup.

6. At påtaleretten tilkommer Kvarmløse-Tølløse vandværk.

7. Med hensyn tild e på ejendommen hvilende byrder og servitutter
henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Helsingør, den Spo 1990

Som ejer af matr. nr . 10 cy. 	 Ifkir	 Øms' 
(Johnny Larsen)

Nærværende deklaration er godkendt af kommunalbestyrelsen i hen-
hold til § 36 i lov om kommuneplanlægning, idet tilvejebringelse
af en lokalplan ikke er påkrævet.

TØLLØSE KOMMUNALBETYRELSE, den glo 1990
p.k.v.

. Chr. WulA,Prl	 (-1.031-‘ • K • 3circrif-J2rt.
Chr. Nielsen	 /	 K. Jørgensen
borgmester	 kæmner
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E. Lausen
Kommuneingeniør

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Deklarationsrids vedr. matr.nr .
10 cY Kvarmløse By. Soderup
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Stempel kr.	 Akt: SkabiPent 66 P
(Udfyldes af dommerkontoret)

Mair.90 cy,y Kvarmløse by,
Soderup

(Eieriefighedr, )du, Kvarmløse by,	
0 n la g a 17931

Gade og husnr. 	 Tølløse	
.,.

Anmelderøi i øse kommune
06.11.90 19547"	 Hjortholmvej 9

4340 Tølløse
DEKLARATION
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnrrn

om kloakledning over anden mands grund

Undertegnede ejer af matr. nr . 10 ces, Kvarmløse by, Soderup og
4 du, Kvarmløse by, Tølløse, indgår herved på,

1. At der må føres en seperat-kloakledning ind over ovennævnte
matr. nr ., som vist på vedhæftede deklarationsrids, med enkelt
skravering.

2. At ledningen skal henligge uforstyrret, og der skal gives de
til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning,
samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder
i det omfang kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt.

3. At der uden forud indhentet tilladelse hos kommunalbestyrelsen,
er forbudt på et på tegningen nærmere angivet bælte af 2,00 m's
bredde til hver side af ledningens midterlinie, at bygge, fo-
retage beplantninger af træer eller buske med dybtgående rød-
der, anbringe langsgående hegn af permanent karakter eller over-
hovedet iværksætte noget, der kan være til hinder eller skade
for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Kom-
munalbestyrelsen kan stille betingelser for eventuelle dispensa-
tioner fra dette forbud.

4. At der til enhver tid må kunne tåles de ulemper, der kan være
forbundet med eventuelle fremtidige eftersyn- eller reparations-
arbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsæt-
tes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt
af retten.

5. At nærværende deklaration tinglyses på matr. nr . 10 2L, Kvarmlø-
se by, Soderup og matr. nr . 4 du, Kvarmløse by, Tølløse.

6. Med hensyn til de på ejendommene hvilende byrder og servitutter
henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

7. At påtaleretten tilkommer Tølløse kommunalbestyrelse.

Helsingør, den 51(0 1990

Som ejer af matr. nr . 10 cy og 4 du:.

Nærværende deklaration er godkendt af kommunalbestyrelsen i hen-
hold til § 36 i lov om kommuneplanlægning, idet tilvejebringelse
af en lokalplan ikke er påkrævet.

TØLLØSE KOMMUNALBESTYRELSE, den 8/lo 1990
p.k.v.

SJ«!g■ • Chr, IJkalAart	 (.19N.viC.3d:truan
Chr. Nielsen	 / K. Jørgensen
borgmester	 kæmner

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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Udfærdiget d..5.1111990 i
anledning af tinglysning
af deklaration om k loak -
ledninger.

Talløse Kommune d. 511.1990

E. Lau sen
Kommuneingeniør

Bestillings-
formular
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Matr. nr.

Stempel kr.S-Oe?

10 cx Kvarmiøse by, Soderup
4 du, 'Kuarm l ;,,,s by , Te].løse

29.05.90 09431"

Akt: Skab /Q( nr. 66s.
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:'2ø 1 1e:se kOLI-Calne_

r-Tny-.*hoim.

4340 rrng,11,75se

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnn

09.07.90 11844"

TØLLØSE KOMMUNE

LOKALPLAN 4 . 7
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