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Aktuelt tinglyst dokument
   

Dokument:
Dato/løbenummer: 23.02.2018-1009592532
 

Servitut:
 

Senest påtegnet:
  23.02.2018 08:28:34
 

Ejendom:
Adresse: Åsvejen 7
  4330 Hvalsø
Landsejerlav: Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Matrikelnummer: 0007ce
 
Adresse: Åsen 2B
  4330 Hvalsø
Landsejerlav: Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Matrikelnummer: 0010i
 
 

Tekniske anlæg:
  Afløb: ledninger og tekniske anlæg
 

Servitut tekst:
  DEKLARATION vedr. spildevandsledning
 
 
  I forbindelse med etablering af spildevandsledning med 

tilhørende brønde ønsker Fors Spildevand Lejre A/S 
anlægget sikret ved tinglysning af nedenstående 
bestemmelser, der skal respekteres af de til enhver tid 
værende ejere af følgende matr.nr.e og eventuelle fremtidige 
parceller udstykket herfra:

 
  Matr.nr. 7ce og 10i Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.
 
  Spildevandsledning med tilhørende brønde samt areal med 

projekteret ledningsanlæg er beliggende som vist på 
vedhæftede tinglysningsrids af februar 2018.

 
  Kloakanlæg: a. Spildevandsledningen skal til enhver tid tåles 

og respekteres og have lov til at ligge uforstyrret.
 
  b. I et bælte på 2,00 m til hver side af ledningens midte samt i 
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det på deklarationsridset viste areal med projekteret 
ledningsanlæg må der ikke opføres ny bebyggelse eller 
etableres andre faste anlæg af nogen art, anbringes hegn o.
lign., foretages terrænregulering, beplantning med træer eller 
buske med dybdegående rødder eller andet der kan være til 
skade for ledningsanlægget, hindre eller vanskeliggøre 
nødvendige eftersyn, vedligeholdelses- og 
reparationsarbejder. Eksisterende hegn o.lign. kan bevares 
og udskiftes med nyt hegn.

 
  c. Ledninger, kabler o.lign. må ikke nedlægges indenfor det 

angivne bælte uden forudgående aftale med ledningsejeren 
herom.

 
  d. Nye bygninger, herunder ombygninger i nærheden af 

ledningen, skal funderes således, at fundamentet har 
fornøden bæreevne og ikke vil få skadevoldende sætninger i 
forbindelse med eventuel midlertidig opgravning for 
reparation.

 
  e. Kloakanlægget er ikke anbragt på gæstelignende vilkår, 

idet nærværende servitut stifter en permanent 
tilstedeværelsesret. Dette betyder, at ledningerne kun kan 
forlanges flyttet efter aftale med ledningsejeren. Enhver 
omkostning til flytning, forstærkning eller lignende af 
ledningerne som følge af en ændret anvendelse eller 
lignende, der ikke sker på ledningsejers egen foranstaltning, 
afholdes af grundejeren.

 
  Erstatning: f.Indskrænkningerne er pålagt efter frivilligt forlig 

med ejerne og erstatning herfor, samt for de ulemper og 
skader anlæggets etablering har medført, er udbetalt efter 
aftale og under tilbørligt hensyn til panthaverne.

 
  Vedligeholdelse og reparation: g. Der skal gives Fors 

Spildevand Lejre A/S og de til enhver tid berettigede fri og 
uhindret adgang til at foretage eftersyn og nødvendige 
reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang og på 
det tidspunkt det skønnes nødvendigt, herunder også at 
foretage de nødvendige opgravninger.

 
  h. De ulemper, der er forbundet med færdsel, samt med 

eftersyn og udførelse af reparations- og 
vedligeholdelsesarbejder, skal tåles uden erstatning, 
hvorimod der ydes erstatning for eventuelt derved forvoldt 
skade, hvis størrelse i mangel af enighed fastsættes ved 
voldgift, alt i henhold til reglerne i lov nr. 553 af 24.juni 2005 
om voldgift. Arealer, som måtte blive omfattet af fremtidig 
eftersyn, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, afleveres i 
retableret stand snarest efter arbejdets udførelse. Så længe 
de dele af matr. nr. 10i Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø hvor 
ledningen er placeret har en landbrugsmæssig anvendelse, 
betales der, som udgangspunkt, erstatning efter den på 
skadestidspunktet gældende Landsaftale for vand- og 
spildevandsanlæg i landbrugsjord.
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  Påtaleret og tinglysning: Påtaleretten i medfør af 

nærværende deklaration tilkommer ejeren af anlægget: Fors 
Spildevand Lejre A/S CVRnr. 33055072. Ejeren af anlægget 
kan uden samtykke fra ejerne af de ovennævnte matrikler 
overdrage ledningsanlægget med tilbehør og sine rettigheder 
og pligter efter denne servitut. Ejeren af ledningerne kan 
også uden samtykke tinglyse påtegning på denne servitut om 
skift af påtaleret.

 
  Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 7ce og 

10i Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø med respekt for de på 
ejendommene tidligere tinglyste hæftelser og servitutter, 
hvorom der henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

 
 

Myndighed:
Navn: Lejre kommune
  Møllebjergvej 4
  4330 Hvalsø
Cvr-nr.: 29188548
 

Påtaleberettiget:
Navn: FORS Spildevand Lejre A/S
  Tåstrup Møllevej 5
  4300 Holbæk
Cvr-nr.: 33055072
 

Følgende servitutter 
respekteres:
Landsejerlav: Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Matrikelnummer: 0007ce
 
Dato/løbenummer: 10.04.2003-31076-18
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 03.03.2008-11235-18
Dokumenttype: Servitut
 
Landsejerlav: Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Matrikelnummer: 0010i
 
Dato/løbenummer: 28.02.1876-900684-18
Dokumenttype: Servitut
 
 

Elektronisk akt anmeldelse 
information:

Anmelder:
  SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S
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  L.C.Worsøesvej 5
  4300 Holbæk
Cvr-nr.: 34203180
 
Kontaktoplysninger: 48461 JM,
  59458085
  jm@skel.dk
 

Bilag:
Bilagsreference: 261928bb-47f6-4802-a94f-240dc2e2d1e0
Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på 

lejet grund.
Beskrivelse af bilag: 48461 Tinglysningsrids GML
 
 
Bilagsreference: ffec16f3-5800-410f-b0bc-f0ccbfc58e5a
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 48461 Tinglysningsrids PDF
 
 

Erklæringer:
  Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet 

Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift 
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.

 

Betalt tinglysningsafgift:
  1.660 DKK
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Åsen 2B
  4330 Hvalsø
Landsejerlav: Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Matrikelnummer: 0010i
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  23.02.2018 08:28:34
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Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  23.02.2018-1009592532
 

 
 

Ejendom:
Adresse: Åsvejen 7
  4330 Hvalsø
Landsejerlav: Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Matrikelnummer: 0007ce
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  23.02.2018 08:28:34
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  23.02.2018-1009592532
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