
Retsafgift: Kr.
Stempelafgift: Kr.

Akt: Heskab	 r.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Adr.:

Dato.—	 ..

Landinspektør J. P. NISSEN
Skomagergade 15 - 4000 Roskilde

Tlf. 46 36 31 30
Telefax 46 32 31 30

Ejerlav:
Anmelder:

Matr. nr.:
(Ejerlejlighedsnr.)

E
	

Gade og husnr.:

Navn:

GENPART 303616 01 0000.0086 	 27.09.2006 TA
1.400 y 00 K

DEKLARATION

I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse på matr.nr . 10-cy Kvarmløse er etableret kloakledninger
som vist på vedhæftede rids.

e to ledninger er betegnet A-A-A og B-B. Disse ledninger skal henligge uforstyrret.

er tilkommer ledningsejeren ret til at reparere eller udskifte ledningen — dog mod fuldstændig erstatning
or ødelagte gulve m.m.

or ledninger — beliggende udenfor bygningerne gælder, at et areal på 2 m på hver side af ledningen ikke
å overbebygges eller beplantes med større træer.

ærværende deklaration begæres lyst på matr.nr . 10-cy Kvarmløse By, Soderup samt parceller heraf.

åtaleretten tilkommer Tølløse Kommune.

ed hensyn til servitutter, hæftelser og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

for Tueholmgr	 A/S

Nærværende deklaration godkendes i medfør af planlovens	 42, idet bemærkes
at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. 	 7!

Dato:	 /-2. 9.
•-•

Borgmester 	 Direktør

Tølløse Kommune

'■"7."ivi)
Form. 167 G	 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



\ 43 —	
.QA-

, to	 , l D 
e LLi	 Q..Iz

io— , to	 — > (0

4,<Lti- Ik.k.ct y-	 vtaA.	 cQ._4 ck1,1a,A),,

e)r	 o	 co ret

1.A.Åk‘m re. •

c9	 (c)	 u	 13k3	 .s

ea-

t 0 i?)

Landinspektør J. P. NISSEN
Skomagergade 15 - 4000 Roskilde

Tlf. 46 36 31 30
Telefax 46 32 31 30 •
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J.P. Nissen deklarationsrids ifs gr !ep. 2006

.., kloakledning - matr nr 10 cy Kvarmløse Sign.:
I TH

.....

Jr.nr.: 05248 Målforhold	 1:500 Niv. i

J.P. Nissen Tlf : 46 36 31 30

Irandinspektør Skomagergade 15
4000 Roskilde

Fax : 46 32 31 30	 _
E-mail : j.p.nissen@plf.dk

Form. 267 G	 MALLING BECK 4:>


