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atr. nr.:	 11 ea Ølstykke By, Ølstykke 	 Anmelder:
12 ss Ølstykke By, Ølstykke 	 Hovedstadsregionens
13 fb Græse By, Græse	 Naturgas I/S
51 Veksø By, Veksø	 Gladsaxe Ringvej 11

2860 Søborg
tlf: 39 54 70 00

EKLARATION OM NATURGASANLIEG, NR. 237.06
Ølstykke, Frederikssund og Stenløse Kommuner)

ndholdsfortegnelse:

Indledning

Matrikelnummerfortegnelse

Tinglysningsbegæring

Aftaledokumenter samt tinglysningsplaner.
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Indledning

I forbindelse med naturgasforsyning af ejendomme i Ølstykke, Frederikssund og Stenløse Kommuner, er der
opnået aftale med grundejere, hvis ejendomme berøres af anlægget , om servitutmæssig sikring af dette.

De berørte ejendomme er nævnt i afsnit 2 matrikelnummerfortegnelse og aftalerne for de respektive ejen-
domme og tinglysningsplaner er vedhæftet deklarationen i samme orden som nævnt i matrikel-
nummerfortegnelsen.

2. Matrikelnummerfortegnelse

Matr.nr./Ejerlav	 Ejer

11 ea Ølstykke By, Ølstykke 	 Annelise Rytkov

12 ss Ølstykke By, Ølstykke	 Ølstykke Kommune

13 tb Græse By, Græse	 Christina Isaksson
Leif Isaksson

51 Veksø By, Veksø 	 Stenløse Kommune

3. Tinglysningsbegæring

Servitutbestemmelserne begæres tinglyst servitutstiftende på de respektive matr.nre., idet der med hensyn til
tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til de enkelte ejendommes blade i
tingbogen.

Gladsaxe den 06.okt. 1999
fo Hovedstadsregionens Naturgas I/S

Jørn Laursen

\BRUGER\bre ve \deklapar.doc
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atr.nr.: 	 øzsiymi/E 21 Pi5/KH/tir Anmelder:
Hovedstadsregionens

jer:	 /),/l/E-Z,/j •-• 4 y 777-a	 Naturgas VS
Gladsaxe Ringvej 11

jer:	 2860 Søborg
Tlf. 39 69 56 11

dresser /1~ 84 Oi	 ///

ommune:'-3 0-0 52V, J 

le om etablering af naturgasstikledning gennem carport / skur.

jeren/ejerne af matr. nr . 	 )64 5firi/2 jç 3 /7 352 5 Ï/7///g
eddelerpå epe og efterfølgende rettighedshaveres ve gie tilladelse til, at Hovedstadsregionens Naturgas
S (ledningsejeren) på ejendommen etablerer en naturgasstikledning med tilbehør gennem eksisterende

/ projekteret carport / skur. Ledningen lægges i henhold til aftale med ejeren i beskyttelsesrør som vist på
dlagte målsatte plan_

amtidig meddeles samtykke til at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen:

en til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at tåle:

Carporten må ikke senere ombygges til lukket garage.

Hvis regulatorskab / ventilskab er placeret i carporten, må der højst være 2 tætte vægflader omkring
skabet.

Stikledningen skal ligge i ubrudt tryktæt beskyttelsesrør, der slutter mindst 1 meter udenfor carport /
skur (tagudhæng).

Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af
nærværende servitut.

Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren
Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

PCB0769:cAbrugerkarport.par
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ævnte se

Gladsaxe, den /Y / 7 199 1‘
ve stadsregionens Naturgas I/S

Jø	 aursen

Kommunens tiltrædelse:

199, den

c--e-"---=-5 /IL-c-OL--
Hans Lund

Tekn. chef

-2-

e elser begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr.  I e.Q.../ - 4ØZ5kke _
..--	 , idet der med hensyn til tidligere

n ste pantehæfte er, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Or)

(251,1	 , den 	 199 9

ejer Ann	 Rytkov ejer

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse af en
lokalplan ikke er påkrævet.

PABRUGER\ brevc carkladd.doc
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Tinglysningsplan 1:500

Akt: Skab	 nr.

Naturgasstikledning vedr.matr. nr.:

/l eg« 41̂ -ke 
015~ 

Servitutareal er fremhævet med skravering.

(udfyldes af dommerkontoret)
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Målsat på anlægstidspunktet. Kontakt alt .i.d HNG ved gravearbejder.
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Gladsaxe Ringvej 11
Postbox 83
DK-2860 Søborg

39 54 70 00
HNG

Hovedstadsregionens Naturgas is



atr.nr.:	 12 ss Ølstykke By, Ølstykke 	 Anmelder:
b.nr.	 237-8-879	 Hovedstadsregionens

Naturgas I/S
jer:	 Ølstykke Kommune	 Gladsaxe Ringvej 11

2860 Søborg
ommune: Ølstykke	 Tlf. 39 54 70 00

ftale om etablering af naturgasledning.

jeren af matr.nr . 12 ss Ølstykke By, Ølstykke, meddeler på egne og efterfølgende rettighedshaveres vegne
lladelse til, at Hovedstadsregionens Naturgas US (ledningsejeren) på ejendommen etablerer en naturgas-

edning med tilbehør.

amtidig meddeles samtykke til at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen:

nden for det på vedlagte målsatte plan med skravering angivne areal af ejendommen er den til enhver tid
ærende ejer af ejendommen pligtig at tåle:

Inden for et 2 meter bredt bælte, 1 meter til hver side fra ledningens midte, skal respekteres tilstede-
værelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger:

a. arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på
anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle
og lignende i en dybde over 40 cm uden påvisning og aftale med ledningsejeren.

b. jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jor-
den ikke bearbejdes dybere end 40 cm.

c. ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end
1 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra ledningsejeren.

d. ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse m.m. af ledning og til-
behør mod erstatning for derved forvoldt skade.
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for Ølstykke

•

	, den  /2 .	 (2 (C 	 1999

- 2 -

	

2.	 Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af
nærværende servitut.

	

3,	 Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren
Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 12 ss Ølstykke By, Øl-
stykke, idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

for Ølstykke Kommune:

Gladsaxe, den 2,/ 6 1999	 4/1/I (71-4~»?-‘" 
Hovedstadsregionens Naturgas US
Jørn Laursen

Kommunens tiltrædelse:

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse af en
lokalplan ikke er påkrævet.
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V 7063 Ventil
V 7063 Ventil utilgængelig
Vandsamler indmålt ved afgrening
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Projektpolygon
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Signaturer
	 A00760936A 88317609

Gasledning, FzIrdelingsnet
Gasledning, Distributionsnet
Gasledning, Bastardnet
Gasledning, Lavtryksnet
Gasledning, ude af drift
Fremmed gasledning + tekst for ejeren
Knude, nettype Fordeling

Knude, nettype Distribution

Knude, nettype Bastard

Knude, nettype Lavtryk

63 PM 4,0	 Påskrift for diameter, materiale og driftstryk
150 GJ/63 PM 4,0 Påskrift for relinet ledning

Grundkortsignaturer
Indmålte terrængenstande:
0 N Brønd	 4)B Brandhane

E tEl træmast E N Rist

Tinglysningssignaturer

// Servitutbælte

159-0-200	 Lodsejemummer

1•11211~K~1111/1

123

Bemærkninger

Oplysninger vedr. koter og koordinater
ras ved henvendelse til

Ring før De graver: 39 69 36 11

Hovedstadsregionens Naturgas I/S, tlf: 39 54 70 00

ss, •
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•ss

•
•.

Den anførte matrikulære situation
omkring ledningen er i overensstemmelse ,
med matrikelkortes udvisende pr. april	 yyy

Gladsaxe, den	 62/2446 /9.99
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G Tinglysningsplan
Hovedstadsregionens Naturgas I—S Matr. nr. 12 ss Ølstykke By, Ølstykke.
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg

Ring før De graver: 	 39 69 36 11
Udtegnet den 7 jun 1999 08:24	 af a24

Fax:	 39 67 92 02 Målforhold: 1:500	 Krakfelt:	 113-2 D6	 Tegningsnummer:
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atr.nr.:	 13 fb Græse By, Græse	 Anmelder:
Hovedstadsregionens

jer:	 Christina Isaksson	 Naturgas I/S
Leif Isaksson	 Gladsaxe Ringvej 11

2860 Søborg
dresse:	 Åskrænten 1	 Tlf. 39 54 70 00

ommune: Frederikssund

ftale om afbrudt naturgasledning.

jern af matr.nr. 13 fb Græse By, Græse, meddeler på egne og efterfølgende rettighedshaveres vegne til-
1 a delse til, at Hovedstadsregionens Naturgas I/S (ledningsejeren) på ejendommen lader tinglyse følgende
B estemmelser om en afbrudt naturgasledning.

Inden for det på vedlagte målsatte plan med skravering angivne areal af ejendommen er den til enhver
tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle tilstedeværelsen af en afbrudt, afproppet naturgasledning.

Dersom den fysiske tilstedeværelse af gasledningen senere skulle være til gene for byggeri eller lignen-
de, er HNG forpligtet til at fjerne den del af ledningen, der er til gene.

Såfremt gasledningen skulle være årsag til skader på ejendommen, er HNG ansvarlig for disse skader
efter dansk rets almindelige regler, og udbedring vil ske for HNG's regning.

Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nær-
værende servitut.

Påtaleberettiget er ejendommens ejere samt den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tids-
punkt er ledningsejeren Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

EDE: c: \brugerrhaftale.pat
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Christin. Isaksson

Knud B. Christofferse
borgmester.

2

Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr . 13 fb Græse By, Græse,
idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

F: t.e61.42 tj(2)4tyc\Ct 	, den  (51 tg 	 1999

Leif Isaksson

Gladsaxe, den 6 / (0 1999 	 /PA
Hoveds risre onens Naturgas US

rn Lb,n-nsen

Kommunens tiltrædelse:

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse af en
lokalplan ikke er påkrævet.

Frederikssund	 , den  29. seibk,>74,-- 	 1999

teknisk direktør

P: BRUGERWATAN.Laklanten I .do c



Gladsaxe Ringvej 11
Postbox 83
DK-2860 Søborg

39 54 70 00

(udfyldes af dommerkontoret)

/ 's
/ / ....s ..,

//	 s.

/ / 

I.	 .	 .
. s.	 ■90,

.. s.	 ) /	 \ .
s.

... .

-.. ,..	 /	 \x •,.. ..	 /
/,.. .	 /

IL._ _... ------ --.
t il	 01

9. 5	 / \ '-'	 11

n 9	 —• t 

11

	

1 1

	 ..
k	

)

.... _.
/

	

-- — 1 1	 s. 1	 /s.— -- —	 1 1	 • ‘ .... / /

Målsat på anlægstidspunktet. Kontakt altid HNG ved gravearbejder.-
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Akt: Skab	 nr.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19. 1450 København K

Udfærdiget i  aug /999 /

HNG
Hovedstadsregionens Naturgas 1-s

SO4430417S 17445
A00760936A 88317609



CID

atr.nr.:	 51 Veksø By, Veksø	 Anmelder:
Hovedstadsregionens •

er:	 "Fremkommet ved matrikulering af Byens Gade"	 Naturgas I/S
vi Stenløse Kommune	 Gladsaxe Ringvej 11

2860 Søborg
dresse:	 Kirkestræde 3	 Tlf. 39 54 70 00

ommune: Stenløse

ftale om etablering af naturgasledning.

jeren af matr.nr. 51 Veksø By, Veksø, meddeler på egne og efterfølgende rettighedshaveres vegne tilla-
else til, at Hovedstadsregionens Naturgas I/S (ledningsejeren) på ejendommen etablerer en naturgasledning
ed tilbehør.

amtidig meddeles samtykke til at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen:

den for det på vedlagte målsatte plan med skravering angivne areal af ejendommen er den til enhver tid
ærende ejer af ejendommen pligtig at tåle:

Inden for et 2 meter bredt bælte, 1 meter til hver side fra ledningens midte, skal respekteres tilstede-
værelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger:

a. arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på
anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle
og lignende i en dybde over 40 cm uden påvisning og aftale med ledningsejeren.

b. jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jor-
den ikke bearbejdes dybere end 40 cm.

c. ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end
1 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra ledningsejeren.

d. ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse m.m. af ledning og til-
behør mod erstatning for derved forvoldt skade.

EDE: c: \bnigctrKaftale.par
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for Ste

for Stenløse Kommune:

une:

0Finmi 1-IØJGAARD	 isENSEN

Borgmester
tOrPh

Teknisk chef

2. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger !af
nærværende servitut.

3. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren
Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr . 51 Veksø By, Veksø, idet
der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

, den  /16	 (j4) 	 1999

FINN HMAARD MORTENSEN

Borgmester

(7/zu.rt4,;(,(,v
Gladsaxe, den 6 go 1999	 flir) 

Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Jørn Laursen

Kommunens tiltrædelse:

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse af en
lokalplan ikke er påkrævet.

i rr-u 	, den  .I/6 	 1999

EDE cAbruger\jrUftalo.par



Gladsaxe Ringvej 11
Postbox 83
DK-2860 Søborg

39 54 70 00

(udfyldes af dommerkontoret)
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Akt: Skab	 nr.

Målsat på anlægstidspunktet. Kontakt altid HNG ved gravearbejder.

	

Tinglysningsplan 	 1:500

Naturgasstikledning vedr.matr. nr.:

	

heks, 	 14,6_,

Servitutareal er fremhævet med skravering.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

Udfærdiget i  Okt 

TING
Hovedstadsregionens Naturgas i-s
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Ølstykke M/h/.

nr. 540876
nr. 540876 — 79

•

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Frederikssund
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 11 EA, Ølstykke By,
Ejendomsejer: Annelise Rytkov
Lyst første gang den: 13.10.1999 under
Senest ændret den	 : 13.10.1999 under

Lyst på de i ekl. ævnteljendomme.

Retten i F ederi sund den 14.10.1999
,,,„ S •

Solveig Jørgensen


