
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller(i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: 25 )kt. 00 øre	 Akt: Skab Al nr. 44/
(udfyldes af dommerkontoret)

Trfst. nr. 5278, Tofte-
højskolen.

Gade og hus nr.:

3 an af Udlejre by,
Ølstykke sogn

17MAJ79-016830 Anmelder:

N E SA A/S
Strandvejen 102
2900 Hellerup

•

•
•

Deklaration
Transformerstation og kabler

Øls tykke Kommune

Frederiksborgvej 5, 3650 Ølstykke 

meddeler herved NESA A/S eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder,
en fravoro—a efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

mtr. nr . 3 an af Udle j re b'Ølst  kke sogn

at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige underjordiske
kabler, således som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang for
eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.

Endvidere er i';̀,'Findgået på:

at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme
disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan,

at påfyldning eller afgravning i kabellinien kun må foretages efter nærmere aftale med NESA A/S,

at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og

at løvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående elkabler
overholdes.

For tilladelsen gælder løvrigt:

at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen
snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,

at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse fornødne beskæring
og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning,
og

at anlægget vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når anlægget
ikke længere agtes benyttet til elforsyning.

Bestillings-
formular DEK9. 1.udg.

Jensen & Kjeldskov A/S, KøbenhavnG



Genpartens. rig;,ighed
Dommeren i Frederikssund, d.u.s.,

00000,For denne tilladelse yder selskabet en erstatning ën gang for alle på 	 . 	 kr.

Erstatningen udbetales, når anlægget er opført og denne deklaration tinglyst.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af deklarationens bestemmelser er NESA A/S.

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens
folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til foliet i
tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering.

Øls tykke 	 den 	 26.4. 	 19  79

Som ejer. 	 sign. H. Filtenborg	 sign. H. Refnov 
borgmester	 kommunaldirektør

I medfør af § 36 i lov om kommuneplanlægning, lov nr. 287 af 26. juni 1975,
meddeles herved samtykke til tinglysning af foranstående, idet det ikke er
påkrævet at tilvejebringe en lokalplan.

P.K.V.

c,j-r.nr. 27-12-2-1 og 73-4-8-33	 Ølstykke den 26.4.79

sign. H. Filtenborg 	 sign. B. Stampe Jørgensen
borgmester	 km. ingeniør

thifiiørt i dagbogen for rettem

I Freder±:- und

den 1 7 rIAJ1979

Lyd



..11(0 P 1907
Jensen Et Kieldalcov, Diaprint A/S, København (01)14 08 87

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes et dommerkontoret)

3d

11111 1 1111111111
S00443614S 17N-1161

A00775938A 88317546

Planen angiver anlæggenes placering i princippet og må ikke anvendes i forbindelse med udmåling
og afsætning. Til brug herfor skal anvendes detailplaner, som kan rekvireres hos NESA A/S

Bestillings-
formular
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