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Akt: Skab )>KNr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1. 7
over pantsatte Genstande o. I. (Vedr. fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(i København 'Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-
dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr.; Ejerlav;

Sogn.

ist e,". Ny: /e  -4 6, 24 e3--

~d"/".7 eaW 5:95 .5~/~.7.5-

Anmelderens NaVn og Bopæl (Kontor):

R<?iberdaaVns Vandforsyning.
1.7h-,56,/7‘avr..9 /2.

Stempel:	 Kr. Q 'S> Øre.

FORLIG
•

mellem Københavns Vandforsyning og Ejeren af Matr.Nr. /9- &'

af si-7-7d:-	 i7sc:/xe--  By 	 q__5-p-fric,,K 	 Sogn.p 

M.....11....■■•■•••■■•••

Undertegnede Lodsejer erklærer herved, at jeg ikke overfor

Københavns Vandforsyning vil rejse Krav om paa min Ejendom Matr.

Nr. /9
	

2c> <2''af"---5.~."4"'""n'reBy 	  	  Sogn, at faa udfa‘t

nogen Foranstaltnå.ng til Afhjælpning af eller' Erstatning: for Vand-

mangel hidrørende fra den af Københavns Vandforsyning inden for

de nu• af Landvæsenskommissionen •fastsatte Grænser foretagne Vand-

spejlesænkning, na,ar jeg i min Brønd faar udført en 76 mm(3") Bo-

ring, hvoraf der t skal kunne oppumpes= en, Vandxnærigde-af mindet 1,5

rrt3 i Timen.

Arbejdet paal3egynde s pas,. snart. p Qrn. muligt.

Boringen udføres løvrigt paa følgende

Betingelser:

Vandforsyningen udfører Boringen og leverer alle til dens

Fuldførelse nødvendige Materialier og Arbejder. Vandforsyningen

foretager følgende Arbejder ved Pumpeanlæget: .. 	 •

/ Y!/,7 efay- b/ P-7 CICS' P-k? ec/ a r"."5---(q& vz
*********** n ***** ifF4ii444414i.( 	

IG4 	  .44*

Den fremtidige Vedligeholdelse af saavel Pumpe :. som Boringsanlæg

paahviier Ejeren, der maa holde disse Anlæg i en saadan Orden, at

der ikke opstaar Fare for,
t.

 at der gennem Boringen eller Brønden

kan ske Forurening af de underjordiske Lag. (jfr. løvrigt § 11 i

Lov Nr. 54 af 31/3 1926 om Vandforsyningsanlæg).

Jensen & Kjeldskov, A/S, København



f'CP/z,t9

Y

Til den fremtidige Vedligeholdelse betaler Vandfor-

, syningen Ejeren een Gang:for:alle 100 Kr. _

Saafremt Jernindholdet i Vandet . ved en efter Borin-

gens. Fuldførelse afholdt Prøvepumpning af mindåt.300 Li-

ter overstiger 2i- mg Fe0 pr. Liter, yder Vandforsyningen

til fuld Erstatning for Ulemperne herved et Beløb af 200

Kr. til Afhjælpning af disse.

Bestemmelsen af Jernindholdet skal paa Ejerens For-

langende foretages af et statsanerkendt Laboratorium.,

Vandforsyningen forbeholder sig til enhver Tid Ret

til at have Adgang til Boringen.

Paataleretten har. Københavns Vandforsyning og Ejen-

dommens Ejer.

Bestemmelserne.i . nær~ende , Forl .ig. tinglyses• og no-

terespaa Ejendommens Folio i Tingbogen.-

Angaaende de paa Ejendommen hvilende Prioriteter,

Servituter og Grundbyder henvisee'til de paa'Ejendommen

nu hvilende, i Tingbogen indførte Rettigheder.

For Stempelafgiftens Skyld bemærkes, at Udgiften ved

Arbejderne i Henhold til nærværende Forlig ikke'antages

	

at ville overstige 	
/C? C"	

-Kroner.

	

e /4., 	 o,K4/i--7,-7 vi. e el r-
• den 

/7/8 193/

i`z"' Københavns Vandforsyning.

„ ......	 ... • ..	 :

Navn:.  ,ttlf
C'

	

Bopæl:	 	 pz-e

Underskriftens Ægthed, Daterin-
gens Rigtighed og Udstederens
Myndighed bevidnes:

«

Efter

anførte 76

Boringen i

net afgive

Time, samt

at Københavns Vandforsyning nu har udført for-

nam ( 3 ff ) Boring m.v., og det ved Pumpning paa

min Nærværelse er konstateret, at den har kun-

denfastsatte Vandmængde af mindst 1,5 Jeps'.

.G? j?"4--/-u • efter at det ved en af



f

4.441t-e,

Laboratorium foretagen Analyse af den udtagne Vandprøve er konsta-

teret, at Jernindholdet i denne var 	 Omg Fe0 pr. Liter,

r." G	 /.	 CI G7 -< 	 ~6"./.5'4",/-2-e	 ,Ctr-

	

1116111*******64, ø 	  ø 	

z/c/.6 e.14?-/>4	e7£	 e/c: h	 h--r:	 y h (J/ //re,

//fe	 	

saa erklærer undertegnede Ejer af Matr.Nr. 	 /q	 -e° 	 af ....
- 5 - 1,7? 0 7̀- v	 1'7 e cal. y. 	 By 	 )-2-'7 a Sogn, at

Københavns Vandforsyning har opfyldt sine Forpligtelser over for

mig i Henhold til foranstaaende Forlig, og overtager jeg herved

Boringen m.v. til fremtidig Vedligeholdelse.

f
,

	 den 4/193/.
('

Navn: 	

Stilling:

Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtig-
hed og Udstederens Myndighed bevidnes:

Bopæl: 	

Indført i	 r,T...-:.:.-.1;reds Nr. 3.

p_ ijfabenhewr.3	 og ArnQger

Ion.	 9 2. SEP. 1931

( V LycL	 7/,

"'Act.: Skab	 Nx,



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

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

art. nr., ejerlav, sogn.
21 b SmØrumnedre_ by: .,.Smørum
Gade og hus nr.:

Stempel: 550 kr. 00 øre \-1 Akt: Skab A- & nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Trfst. 5969 Hassellunden

20.FE8.1089*003463
Anmelder:

NESA A/S
Strandvejen 102
2900 Hellerup

Deklaration
Transformerstation og kabler

IP

•

Best ■ Ihngs.
formular

Ledøje-Smørum Kommune

Flodvej 77, 2765 Smørum

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

vor

Matr. .nr . 21 b Smørumnedre by, Smørum

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

Endvidere et, indgået 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 NS,

at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og

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

;for tilladelsen gælder i øvrigt:

den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen snarest istand-
t-tes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,

at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse fornødne beskæring og evt. fæld-
ning 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.

5555-9. DEK9. 2. udg.

G Rapo-tryk ApS
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Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af deklarationens bestemmelser er NESA A/S.

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens blad i ting-
bogen.

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

Ledøje-Smørum 	 den  2. februar 	 1989

Som ejer: 	 Ledøje-Smørum Kommune 

JOHN PETERSEN
	

F. HVIID

borgmester	 kommuneingeniør

Ledøje-Smørum byråd meddeler herved i henhold til 36 stk. 1 og 2 i lovbekendt-
gørelse nr. 391 af 22. juli 1985 om kommuneplanlægning, samtykke til tinglysning
af deklaration idet bemærkes, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet.

Ledøje-Smørdm kommune,. den. 2. • februar 1989

JOHN PETERSEN	 /.F.HVIID
borgmester	 kommuneingeniør



(udfyld« at dommerkontoret)

Beshilin9s -	 Planen angiver anlæggenes placering i princippet og må ikke anvendes forbindelse med udmåling
k'nn4I'v 1 -- og af3adning. ill brug herfor skal anvendes detailplaner, som kan rerkvin pres hos NESA A/S

y-1 fløj i 855. KLD. tudg. P2f09



•



INDFØRT I DAGBOGEN
FOR BALLERUP RETSKREDS
DEN
LYST	 2 0 FED. 1989


