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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.
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Stempel: 425 kr. 00 øre

Akt: Skab J nr. rd105.-(udfyldes af dommerkontoret)
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Gade og hus nr.:

Anmelder:

N E SA A/S

8 cp, Viby by, Syv.
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Deklaration
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Kabelanlæg

8

Viby Privatskole
Vestergade 14, 4130 Viby Sj.

•

meddeler herved NESA A/S eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder,
en fra mo n, og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:
mtr.nr. 8 cp, Viby by, Syv.

at lade anbringe underjordiske kabler og-opstWe-kabelskabe, således som vist på vedhæftede
plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.
Endvidere erl:rindgået 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 iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående elkabler
overholdes.

For tilladelsen gælder iøvrigt:
at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen
snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,
at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes1= -en erstatning,
som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd,
at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt fornødne
fjernelse af buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning,
at anlægget vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når anlægget
ikke længere agtes benyttet til elforsyning.

Bestillingsformular

G

5555-18. DEK18. 1.udg.

For denne tilladelse yder selskabet ên gang for alle en erstatning på

800,-

kr.

Erstatningen udbetales, når anlægget er anbragt 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.
I tilfælde af udstykning afgør selskabet på grundlag af en forelagt udstykningsplan, om de ved
nærværende deklaration påtagne forpligtelser fortsat er opfyldt, og om deklarationen skal overføres på den eller de udstykkede parceller.
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.

Viby Privatskåle,Vestergade 14
4130 Viby Sjælland
terf. (03) 393244

den 21. februar

19 84

Som ejer Kirsten Møller

bestyrelsesformand

Under henvisning til lov nr. 287 af 26. juni 1975 har Ramsø kommune
intet at indvende mod, at ovenstående deklaration tinglyses på ejendommen
matr.nr . 8-cp, Viby by, Syv. Der skal ikke tilvejebringes en lokalplan.
RAMSØ kommune, den 12 mrs.1984
p.k.v.
Henry Berg Olsen
borgmester

A. Thorborg Sørensen
kommuneingeniør

AFD. A. INOMT ! DAGBOGEN
15.03.84 05238.LYST.
CIVILRETTEN I ROSKILDE HERRED
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Bestillingsformular

Y-1 fløj

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
855. KLD. 1.udg.
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