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Tingbogsattest
   
Udskrevet: 26.04.2022 13:28:41
 

Ejendom:
Adresse: Birkegårdsvej 29
  4683 Rønnede
 
BFE-nummer: 100069337
 
Dato: 22.11.2016
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0002h
Areal: 86558 m2
Heraf vej: 0 m2
 
 

Hovednotering:
Hovednotering: Samlet ejendom
 
 
  Der findes ingen hæftelser på ejendommen
 

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 19.08.2014-1005577094
 

Adkomsthavere:
Navn: Faxe kommune
Cvr-nr.: 29188475
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
Kontant købesum: 6.219.920 DKK
Købesummen omfatter beløb 
til arv/gave: 0 DKK
Købesummen omfatter 
overtagne restancer af skatter 
og afgifter eller af andre 
ydelser.: 0 DKK
Købesummen omfatter 
servitutter, tinglyst på det 
købte, der kan forlanges afløst 
af en pengeydelse: 0 DKK
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Købesummen omfatter beløb 
til anlægsbidrag til vej mv., der 
er forfaldent til betaling på 
tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK
Købesum i alt: 6.219.920 DKK
 

Dato for overtagelse:
  01.01.2013
 

 
 

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 18.03.2015-1006201646
 

Adkomsthavere:
Navn: Faxe kommune
Cvr-nr.: 29188475
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
Kontant købesum: 156.250 DKK
Købesummen omfatter beløb 
til arv/gave: 0 DKK
Købesummen omfatter 
overtagne restancer af skatter 
og afgifter eller af andre 
ydelser.: 0 DKK
Købesummen omfatter 
servitutter, tinglyst på det 
købte, der kan forlanges afløst 
af en pengeydelse: 0 DKK
Købesummen omfatter beløb 
til anlægsbidrag til vej mv., der 
er forfaldent til betaling på 
tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK
Købesum i alt: 156.250 DKK
 

Dato for overtagelse:
  01.01.2012
 

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 30.08.1872-914081-27
Prioritet: 1
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Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om vej mv, Vedr 2H
 
  Akt nr
  27_M_299
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 20.09.1872-914082-27
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om vej mv, Vedr 2H, 8L, 8M
 
  Akt nr
  27_M_299
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 26.11.1948-1817-27
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 3
 
Akt nr: 27_P_213
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
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  9A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 21.07.1986-11357-27
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut
 
Akt nr: 27_N_347
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
 
  Prioritet forud for pantegæld, Vedr 2H
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 21.09.2016-1007632980
Prioritet: 5
Dokumenttype: Servitut
  Deklaration om byggepligt og videresalg mv.
 

Også tinglyst på:
Antal: 7
 

Køb/salg:
  Forkøbsret/tilbagekøbsret
 
  Salgsforhold
 

Bebyggelse:
  Vilkår
 

Andet:
  Andet
 
 

Påtaleberettiget:
Navn: Faxe kommune
Cvr-nr.: 29188475
 
Navn: Faxe kommune
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Cvr-nr.: 29188475
 

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 5.193.500 DKK
Grundværdi: 5.193.500 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2020
Kommunekode: 0320
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 015645
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atr.nr. 14-a V. Egede, Vester Egede 	 05.07.13
nnede Kommune

tovstrøms Amt	 Anmelder:

Kulturarvsstyrelsen
Fortidsminder
Slotsholmsgade 1
1216 København K
Tlf. 72265100
2003-2111-0880

FREDNINGSDOKUMENT
GENPART 113666 01 0000 „ 0029 	 06.02.2004 TÅ

På ovennævnte ejendom, matr. nr . 14-a V. Egede, tilhørenae	 1.400,00 K

Gisselfeld Adelige Jomfrukloster
Gisselfeld Kloster og Skovdistrikt
Gisselfeldvej 12A
4690 Haslev

er det nedenfor beskrevne fortidsminde beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 12,
lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997:

Fr.nr. 3826:13
	

Sagnsten, "Kulsoens Sten", ca. 2 x 3 m stor og op til 2,5 m høj. Spids top
skrånende til alle sider, mod syd stejlt. Mod vest er siden stejl, men kun
ca. 0,8 m høj over markoverfladen. Stenen synes at være meget større
under markoverfladen.

- Kulsoen brugte stenen som hvilested. Så kom svenskerne, men da slog
hun så stor en skid, at stenen revnede.

Stenen ligger i bøgeskov i en bækravin.

Kulturarvsstyrelsen

erd Korsbæk
1. februar 2004

Sagn:

re,

Fnrm 267 f:	 f1ttn R. WrnhlewcId. Nytorv 19. 1450 Knhenhavn K
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*** *	 ***	 Side:	 3
* *
* *	 ***
* *	 * Retten i Store Heddinge	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen	 N 347

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 14 A m.fl., V. Egede By, V. Egede
Ejendomsejer: Gisselfeld Kloster
Lyst første gang den: 06.02.2004 under nr.	 2104
Senest ændret den	 : 06.02.2004 under nr. 	 2104

Retten i Store Heddinge den 06.02.2004

Karen Margrethe Hansen

A
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Akt:	 skab
	

nr.
(Udfyldes af dommerko toret).

Matr. nr., ejerlav, sogn:
15a,16b V. Egede by, V. Egede.

Anmelder:

Tlf. nr.:	 56 31 27 00

Navn:	 SEAS Distribution A.m.b.A.

Adr.:	 4690 Haslev

10 kV jordkabel — liniebetegnelse:
Lavspændingsjordkabel — st.nr.: 6874

Deklaration

Undertegnede

meddeler herved omstående SEAS Distribution A.m.b.A. eller den, til hvem SEAS Distribution A.m.b.A. eventu-
elt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/ vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ne-
dennævnte ejendomme at etablere elanlæg, som vist på vedhæftede plan.

Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet omkring anlægget, som lov-
givningen og myndighederne til enhver tid foreskriver, herunder den nødvendige tilkørselsmulighed til transfor-
merstation.

Fremdeles giver jeg/vi SEAS Distribution A.m.b.A. ret til eftersyn af ledningsanlægget i det omfang, som driften
kræver.

Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m.m.

Uden forudgående anmeldelse til SEAS Distribution A.m.b.A. må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af
afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet, f.eks. dræ-
ning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare
for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til
SEAS Distribution A.m.b.A., der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablet.

SEAS Distribution A.m.b.A. yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning &I gang for alle i henhold
til udleveret prisblad. Erstatningen udbetales efter aftale.

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS Distribution A.m.b.A., erstattes efter skadens størrelse.

SEAS Distribution A.m.b.A. er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS Distribution A.m.b.A. er
berettiget til at lade deklarationen tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og servitutter henvises til ejen-
domsbladet.

Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering.

n
(Min R. Wrnblewckl. N ytorv 19. 1450 København KFnrm. 267 f:
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Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift
navn, stilling, bopæl

Sagsbeha ndler
for el-selskabet

(575- .ZWO Matr.nr.15a,16b
/ A

`-'11-1/ ‘,9'/ÅÇ/

V. Egede by

V. Egede
./7	

, 
'	 a.John,

GisselfeldA ehge J,
~----
ed Jørgensen

..;,

/	 "I' . B . Baller
:	 1	 '	 e Hin'	 gsø

il t:fI 1	 2.,i~,
B. Brinck Eliasse

I

•r•
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SN, Lavsp. Jk.

4x150 Al PEX
ø

ø

16b

ø

ø

ø

Hesede Hgd., Bråby

Matr.nr. 15a og 16b

V. Egede by, V. Egede

1:4000

Lavsp. Jk. u/st. 6874

Haslev, den 19. marts 2001

IP
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Jfr. planalovens §42 kræver denne deklaration ikke lokalplan

Rønnede d. 20.3.2001

Jens Truelsen
bygningsinspektør

•

•
Form. 267 G Otto B. Wrohlewski. N ytorv 19. 1450 København K
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*** *	 ***	 Side: • 5
* *
* *	 ***
* *	 Retten i Store Heddinge
	 Akt.nr.:

* *** *** Tinglysningsafdelingen
	 N 347

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 15 A m.fl., V. Egede By, V. Egede
Ejendomsejer: Gisselfeld Adelige Jomfrukloster
Lyst første gang den: 22.03.2001 under nr. 	 2636
Senest ændret den	 : 22.03.2001 under nr. 	 2634

Retten i Store Heddinge den 27.03.2001

Birthe Jensen

•

•

E
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*** *	 ***	 Side: 6
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Store Heddinge	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen	 N 347

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 16 B, V. Egede By, V. Egede
Ejendomsejer: Gisselfeld Kloster
Lyst første gang den: 22.03.2001 under nr. 	 2636
Senest ændret den	 : 22.03.2001 under nr. 	 2635

Retten i Store Heddinge den 27.03.2001

Birthe Jensen

•

•

SamlePDF - side 16 af 211



Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

49 Som ejer af matr.nr . 10a og 13o:

GISSELFELD KLOSTER
Gisselfelctvej 3
4690 Haslev

Vf 56 32 60 32 - Fax 56 32 64 25

4(~

Akt: Skab 19/ nr. 3y?
(udfyldes af dommerkontoret)

Matr.nr. 10a og 13o
Vester Egede By, Vester Egede

	
Anmelder:
Otto Krull Jepsen
Landinspektør

-
	 Præstøvej 77 A

4640 Fakse
Tlf. 56 71 43 08

DEKLARATION

Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr . 10a og 13o Vester Egede By, Vester Egede
deklarerer herved for os og efterfølgende ejere og brugere af forannævnte ejendomme eller
parceller heraf, at respektere den på vedhæftede plan angivne vandledning og
trykforøgerstation, tilhørende Rønnede Vandværk, med deraf følgende ret til nødvendig
færdsel for eftersyn og vedligeholdelse og med pligt for os til at lade ledningen henligge
uforstyrret.

Uden forud til vandværket givet varsel på minimum 1 måned, må der ikke i en afstand af 2
meter fra ledningens midte opføres grundmur eller foretages beplantning af træer med
dybtgående rødder eller iværksættes noget, der er til hinder for adgangen til ledningen.

Personer entreret af vandværket skal til enhver tid have adgang til at foretage opgravning,
eftersyn samt reparationsarbejde ved vandledningen.

De til enhver tid værende ejere må tåle de hermed forbundne ulemper.

Såfremt der herved forvoldes skade, kommer i hvert enkelt tilfælde dansk rets almindelige
regler til anvendelse. For tiden aftale mellem landboforeningerne og Danmarks Private
Vandværker.

Påtaleret efter denne deklaration, der begæres tinglyst som servitutstiftende på ejendommene
matr.nr. 10a og 13o Vester Egede By, Vester Egede tilkommer Rønnede Vandværk.

Nærværende deklaration respekterer de på de pågældende ejendomme på nuværende
tidspunkt tinglyste servitutter og panthæftelser.
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Kommunalbestyrelsen for Rønnede kommune meddeler herved i henhold til Lov om
planlægning § 42 samtykke til lysning af ovenstående servitut.

Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.

Rønnede, den	 1999

e< 4' r- • «.

Rønnede Kommune
Teknik & Miljø

Industrivej 2
4683 Rønnede

Matr: 10 A .

V. Egede By. V. Egede

Retten i : Store Heddinge

Indført den	 : 20.04.1999

Lyst under nr.: 6818

Matr: 13 0 .

V. Egede By, V. Egede

A

A
Retten i : Store Heddinge

Indført den	 : 20.04.1999

Lyst under nr.: 6819

Ekstraktudskrift af aktie-
eelskabareglotret forevist

Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed
	

Blanketnummer 278A
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Akt: Skab	 nr.
Nelfyidesafelmmerkontore0 31b

10a

•••• ••••"...*. Kirkegård

. •	 *

• •
a)c
E
E
0
C
0Q)

Trykforøger-
station

2

O
rn N

Ct›
er

sa

DEKLARATIONSRIDS
Matr.nr. 10a og 13o V. Egede py, V. Egede

Fakse. den	 10-'03-99

296

Kommune: Rønnede
Udfærdiget i marts 1999

DkfMKshiF4pek4,,;f4,99,Pg

Lsp. j.nr.: 991015	 Tegningsnr. DEKLRIDS

Landinspektersammenslutningen, Præstevej 77a, 4640 Fakse Telf. 56 7i 43 08

Landins•ktør SamlePDF - side 19 af 211
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Matr.nre. 10a m.fl.
V. Egede by,
V. Egede

21.JUI.1986*011 367

FØ	 Akt: Skab 3 ›/?-X
(udfyldes af dommerkontoret)

Stempelfri i h.t. lov om varmeforsyning
§ 25 stk. 2 jvf. lov om off. veje § 67.

Anmelder:
Rønnede kommune
4683 Rønnede

LANDINSPEKTØRGRUPPEN
STORGADE 248 . 4180 SORØ . TLF. 03-83 22 77

DEKLARATION om NATURGASLEDNING

(fordelingsledning)

På følgende ejendomme under

V. Egede by, V. Egede: 

matr.nre. 10a, 16b, 9a, 12a, 15a,

Kongsted-Borup by, Kongsted: 

matr.nr . 5a,

Rønnede by, V. Egede 

matr.nre. 6a, ld, 7a, la, 2d, 2a, 2e, 2b, 21a,

Skoverup by, V. Egede: 

matr.nre. 3c, 3aa, 3ac, 3æ.

tinglyses bestemmelser om naturgasledning med tilbehør, således:

For den på vedlagte rids viste ledning er den til enhver tid

værende ejer af ejendommen pligtig at tåle:

1. at der inden for et 10 meter bredt bælte omkring ledningens

midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energi-

førende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger:

a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybt-

gående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til

gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle

og lignende i dybde over 60 cm. SOm undtagelse herfra gælder

dog:

Bestillings-
formular

Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Læhegn kan plantes på tværs af servitutarealerne, men ikke

inden for 2 m's afstand fra ledningsmidten.

r rofraperuu2
,;,I.Påår;ealer med eksisterende skov, fredskovspligt eller plan-

tage er det tilladt at foretage beplantning med dybtgående

rødder indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten.

På arealer, der senere måtte-blive belagt med fred-

skovspligt eller arealer, der senere udlægges som skov=

eller plantage kan der foretages beplantning med dybt-

gående rødder, indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten,

forudsat at der opnås særlig tilladelse fra lednings-

ejeren.

b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elek-

triske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet

uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøfte--.

gravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som

anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller

anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladel-

se fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning

det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden

ikke bearbejdes dybere end 60 cm.'

c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med

mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra ledningsmidte uden

særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren.

d) ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og

vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for

derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstat-

ningens størrelse fastsættes denne ved voldgift.

Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1.a) findes træer med

dybtgående rødder i en afstand indtil 2 m fra lednings-

midte, er ledningsejeren berettiget til på egen bekostning

og uden yderligere erstatning at lade friholde et passage-

'bælte på 4 m's bredde og indtil 5 m's højde.
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Karen Margrethe !--lansen

den I 4 A
UG. 225Hari3en

2. at ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og

tilbehør hertil inden for det nævnte 10 m brede bælte mod

særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventu-

elle udvidelser af servitutbæltet, afgrødetab, strukturskade

m.v.

3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand

de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut.

4. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer.

På nuværende tidspunkt Naturgas Sjælland I/S.

41> Ovennævnte bestemmelser begæres tinglyst forud for al pantegæld
i h.t. byrådets ekspropriationsbeslutning af 10.11.1983, ting-

lyst på ejendom den 28.11.1983.

•	
Godkendelse i h.t. kommuneplanlovens § 36 er unødig jvf. samme

lovs	 38.

Dato  3. juni 1986 

for Rønnede byråd:
sign. Bent Petersen/Jens Truelsen

borgmester	 kst.kom. ing.

INDFØRT I DAGBOGEN

21.1111986

RETTEN I STORE H-EDDINGE

Lyst
ra-7	 54z.(3Lif:)

ex- c1/4F(3 .
LL se

•	 o.ass.

LSP24-Deklaration om F-ledn., standard
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Anmelderens navn og bopæl (kontor):

4127-2/ •	 Stempel:	 2	 kr. 00 øre.

DEKLARATION.

Akt: Skab 4 nr. /9,
(udfyldes af dommerkontoret)	 .

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (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.

Underskrevne  Gisselfeld kloster 

Ejer af Matr. Nr. 9a 11a,11f,1114 13b og 18a Vester Egede by og sogn

beliggende ved Præstø Amtskommunes Landevej Nr. 	 .14 	 St.16 1 o35-16,310 og
16,902

forpligter herved i Henhold til Overenskomst mig og efterfølgende Ejere af nævnte

Ejenaom til stedse at 'holde de paa vedhæftede Rids med rød Skravering viste Arealer

fri for Bebyggelse, Bevoksriing eller lignende, der naar mere end 1 Meter op over en

Flade, bestemt ved Midtlinierne af Landevejens og Sidevejens Kørebaner, overensstem-

mende med Ministeriet for offentlige Arbejders Vejregler af 1943, idet Areal.~ skal

henligge til fri Oversigt.

Denne Deklaration tinglyses -repa--E-ie~8. -Regrri.rtg- som servitutstiftende paa

ovennævnte Matr. Nr. 9a,11a,11f,111,13b og 18a

Med Hensyn til Servitutter og andre Hæftelser henvises til Ejendommens Blad

i Tingbogen.

Præstø Amtskommunes Vejvæsen er paataleberettiget.

Saafremt Forholdene paa Stedet ikke efter Amtsvejvæsenets Paatale indenfor

,en nærmere angiven Frist bringes i Overensstemmelse med nærværende Deklarations

Bestemmelser, er Amtsvejvæsenet berettiget til at lade de nødvendige Arbejder udføre

paa Ejerens Regning.

Gisselfeldden 	 Iloktober  19 5o.
sign.

E.Preuss

Godsforvalter.

sign.
G.Juel.

sign.
Carl Heise.

Underskrevne bevidner herved, at Underskriften er rigtig, at Underskriveren er

myndig, og at. Underskriftens Dato er rigtig.

sign.	 Sign.
Henri de	 Serene 	ci'Aquê.ria	 	 Grete Jacobsen,

Gadsfuldmagtig, 	 Gizselfeld.
Navn:Stilling og Bopæl

Kontorassistent, NygaardsvEeng,
Navn, Stilling og Bopæl

Bestillings.
formular

H Jensen & Kieldskov, AIS, København.
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Tiiibà
Lyst
/ Akt: Skab ,# Nr

ir

•

Ifidhrt 1 fagbogen for RoWeeds Nr. '17, 'Bregentikui-

Neenifeld Birk, den	 19

Dam-Krogh

.

£: C '.1:Le3

Tinglysningzi:cr.:oret for retskreds nr. 17, BregetgAtedlL

Gisselfeld Biik, den 4/9	 b—Z?

;

;	 ,kj•
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Stempel kr.

Matt: nr. 16b Vester Egede by,
Vester Egede

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

22.FEB.1985*0 0 2 523

Akt: Skab ainn
(Udfyldes af dommerkontoret) 	 •

Anmelder:
LANDINSPEKTØRERNE

H. RANNERIES OG OLE TOFT
FARIMAGSVEJ 8, 4700 NÆSTVED

TLF. 03-720149

•
FREDSKOVSDEKLARATION

Undertegnede Gisselfeld Kloster som ejer af det på vedhæftede kort angivne
areal af matr.nr . 16b, Vester Egede by, Vester Egede, pålægger herved a-
realet fredskovspligt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr.
164 af 11. maj 1935 om skove.

Arealets størrelse er ca. 1,14 ha og er indtegnet på ovennævnte kort.

I denne forbindelse påtager jeg mig herved følgende forpligtelser:

§ 1.

Arealet og den derpå værende bevoksning er undergivet den til enhver tid
gældende skovlovgivnings bestemmelser om fredskovspligtige grunde og fred-
skove.

§ 2.

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende for mig og
efterfølgende ejere af arealet, forud for al pantegæld, med miljømini-
steriet, skovstyrelsen, som påtaleberettiget.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og lignende byrder
henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Gisselfeld, den 	 6-2-1985 

E. DanneskioldSamsøe

Rønnede byråd meddeler herved i medfør af kommuneplanlovens § 36, stk. 1 sam-
tykke •til, at nærværende deklaration tinglyses. Ligeledes erklæres i med-
før af samme lovs § . 36 stk. 2 at tilvejebringelse af en lokalplan ikke
er påkrævet.

Rønnede, den 	 18.februar 1985 

Bent Petersen
borgmester-_„

AM= 	
• kommuneingeniør

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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INDFØRT DAGBOGEN

:2 2.-ff:13.1?-.2 5

rE-: ;N : s_. fi ::7JR'r il;'E,MCM116F_-1

ys
Rytha Wiekierak

ktfm.
Genpartens rigtighed bekræftes

Dommeren i Store-Heddin ge m.v., den
•

. Rytha Wiekierak ,
ktfm.
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Y-1 fløj

,,JUL	 S	 ler

	 Akt: Skab	 (nr.
• 1 •-;
	

(udfyldes af dommerkontoret)
J	 1,2 •, •	 ,)	 ,

r7r. 26665
A/ord.

Rids- /:40013

Ifog,7	 'd,	 basler-Syede

iredf'crt-dr54,74 /* ordedi7M;? af
74».9/5,swing tri-ecisams-
it7/1.9, "ri der4 med krzil;4<.,
.s74-eg imfromm,ede t7re al.

Ncrs.,red i jaror /985-

c7r7 el,75,745.;42),-

flektra AIS 01 . 12 42 22

•••>,,

•••• 17>

N. N.

N. N

A-5267
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•

Bestillings-
formular

/903 

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:18 b, 19 og 6 a
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands- Vester Egede by
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav, og sogn.

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 8ndes1

Akt: Skab	 nr. /90
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers
Kreditors bopæl:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Naturfredningsnævnet for
Præste Amtsraadskreds.

Fredningstilbud. Stempel:	 kr.	 øre.

Undertegnede	 G , isselfeld Kloster
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 18 b, 19 og 6 a

af Vester Egede	 by	 og	 sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr . frede.

Arealerne beskrives således: Matr. nr. 18 b og 19 samt den del af matr,

nr. 6 a, som er beliggende indenfor en afstand af 15 m. fra midt-

linien af den offentlige vej gennem Vester Egede by.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende

genstande.

For fredningen krævettleg ingen erstatning.	 men
ClostereM er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på rIn ejendonlyhatr. nr.

18 b, 19 og 6 a af Vester Egede by og sogn,
idet bestemmelserneOer galdende(også)fweventtelle efter-
følgende ejere

dog uden udgift for~. klosteret.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Vester Egede menighedsråd hver for sig.

GISSELFELD KLOSTER , den 11 /10 195 0

G. Iuel. Carl Heise.	 E. Preuss.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den stO lit 195 D

Hay -Schmidt.

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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; 

Dam-Krogh

Indfftrt 1 Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentve‘

alsselfeld Birk, den ,?7 	 19

'fingbåg'

,	 5 ,

LystLLL 7- Akt: Skab ,,%-144

Genpartens rigtighed be:.4k2r..tes.

Tinglysningskontoret for retskreds nr. 17, Bregentveii--

• Gisselfeld Birk, den 2/.	
12 6sa

. ".
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Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 12 Svennerup,
(I København Kvarter) 	 Kongsted. Sogn.

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant findes)

Akt: Skab	 Nr. /90
(Udfyldes af Dommerkontoret

Købers
Kreditors Bopæl:

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gffl LM	 Zonior

IEME9-W py.. HASLEV

Stempel:	 2 Kr. oo Øre.

FREDSKOVSDEKLARATIO N.

Undertegnede GISSELFELD KLOSTER erkender herved, at det til

Svennerup skov hørende tjenestested matr.nr . 12 Svennerup by, Kong-

sted sogn er undergivet fredskovspligt i medfør af lov nr. 164 af

11.maj 1935 om skove.

Ifølge nævnte lovs § 6 sidste stykke kan ejendommen dog,sålænge

den opretholdes som tjenestested under den ovennævnte skovbrugsejen-

dom, fortsat som hidtil drives som landbrugsejendom, men den må ikke

uden landbrugsministeriets forud indhentede samtykke hverken helt

eller delvis anvendes til andet formål end tjenestested med tilhø-

rende tjenestejord.

Denne deklaration vil være at tinglyse på Klostrets bekostning

som servitutstiftende for Klostret og efterfølgende ejere af matr.

nr . 12 Svennerup by, Kongsted sogn, forud for al pantegæld,med land-

brugsministeriet som påtaleberettiget.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og lignende

byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

GISSELFELD KLOSTER, den 24.November 1950.

G.Iuel. Carl Heise.

/ E.Preuss.

Inchrt t üngbegen Tor 2c_f-skree:s Nr. 17, Bregentved-
Gisselfeld Birk, den,(.4...-~-~~ 19 b6

Lyst
Tingbog:	 Akt: Skabbi /96

Bestillings-
Formular

D
Dam-Kroph

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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Cen,-..,2rtens rigtighed betz.,&-ftes.

Tinglysningsrontwe t ler retskreds nr. 17, Bregentved-

Gisseifeld Eifk, •14:a

•
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3
Akt: Skab„-l-nr.

/,	
(adffides af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. I.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 37 Vester Egede By,
(i København kvarter) Vester Egede Sogn.
eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

•

.En-Ei=z3 inV,,\SLEV

Stempel:	 2 kr. 00 øre.

FREDSKOVSDEKLARATION

Undertegnede GISSELFELD	 KLOSTER

erkender herved, at det til DenderupvEenge 	 o 	 hørende tjenestested matr.
sk

nr. 37 Vester Egede by, Vester Egede	 sogn er undergivet fredskovs-

pligt i medfør af lov nr. 164 af 11. maj 1935 om skove.

Ifølge nævnte lovs § 6 sidste stykke kan ejendommen dog, sålænge den

opretholdes som tjenestested under den ovennævnte skovbrugsejendom, fort-

sat som hidtil drives som landbrugsejendom, men den må ikke uden land-

brugsministeriets forud indhentede samtykke hverken helt eller delvis anvendes

til andet formål end tjenestested med tilhørende tjenestejord.
Klosterets

Denne deklaration vil være at tinglyse på 414444 bekostning som servitut-
Klosteret

stiftende for mig og efterfølgende ejere af matr. nr. 37 Vester Egede	 by,

Vester Egede	 sogn, forud for al pantegæld, med landbrugsministeriet

som påtaleberettiget.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og lignende byrder

henvises til ejendommens blad i tingbogen.

G.I.SUILD KLO $W.2  , den 	 18 , Januar  1951 	

G,  Iuel,	 Gasl Heise.

/E.Preuss.

BestIMngs.
formular

H
Form. 3.

J. H. SCHULTZ 4t
UNIVERSITETS-BOGTRYKKER'

LIBEN HAVN

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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Clisseliekl Birk, den 19-Ç7-

Inffixrt t. Dr43oFn for Retskreds	 17, Bregentvedm

Tingbog:4/4~4r,,	 Akt: Skab%..Nr.
gs‘dt

Dam-Krogh

Genpartens rIgtighed bekragtes.

f3r re`,skreds nr. 17, Ere-11;!,..d-

C1:..-..‘e',:c'..;	 '357

12-11-)Lt- (K[4.QA
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Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

/,;71:7~ ,h~~-e5

~". /0	 /e	 —

/
//® 	

Akt: Skab 01.-Nr. 17 ,
(Udfyldes af Dommerkonto t)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. L
Fortegnelse over pantsatte . Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom).

•	 Anmelderens Navn og Bopæl (Autor):

	

Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 12-i Nielstrup	
Gisselfeld Klosters Kontor

	

(I København Kvarter) By, Ulse Sogn.	 JETTEHØJ pr. HASLEVeller (1 de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.	 Stempel :	 2 Kr. oo Øre.

DEKLARATION.

Underskrevne Overdirektør for GISSELFELD ADELIGE JOMFRUKLOSTER,

Lehnsgreve SOPHUS DANNESKIOLD-SAMSØ, erklærer herved, at den Kloster.

et tilhørende Ejendom Matr.Nr. 12-i Nielstrup By, Ulse Sogn, med et

Areal paa 7,2450 ha og af Hartkorn 1 Td. 6 Bkp. o Fdk. 2 Alb. frem-

tidig skal være fuldstændig fredet mod enhver Form for Jagtudøvelse,

være sig med Skydevaaben, med Hunde eller med Fælder af hvad Navn

nævnes kan, alene med Forbehold af de Brugeren i Henhold til Jagtlo-

ven af 28/4 1931 § 6 tillagte Rettigheder.

Ejeren af Matr.Nr. 12-i Nielstrup er pligtig at anmelde eventu-

elle Overtrædelser af nærværende Deklaration til Ejeren af Matr. Nr.

2-a Gisselfeld, Braaby Sogn.

Paataleberettiget er saavel Ejeren af Matr.Nr. 12-i Nielstrup

By, Ulse Sogn, som Ejeren af Matr.Nr. 2-a Gisselfeld, Braaby Sogn.

GISSELFELD KLOSTER, den 30.November 1959.

S.Danneskiold-Samsøe.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed,Date-
ringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed:

H.de Serene d'Acqueria.
Godsfuldmægtig.

Gisselfeld pr. HASLEV.

E.Preuss.
Godsforvalter.

Gisselfeld pr. HASLEV.

K
Indført I dagbogen for Haslev
retskreds, d.

Thigbiti	 Akt: Skab4_ AL„ ( 7°
Arealet fremgaar ikke af tingbogen

Bestiliings-
Formular

G
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Genpartens rigtighed bekneftel.
Tinglysningskontoret i Haslev

den /t(,

te-

4	 ,)

/1444S 4 -

Peytt
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r"..*..." lovligt anmeldt indvindingsareal

Storstrøm's Amtskommune - Amtsarkitekten	 dato.
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Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. L,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).

Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 14 møn * af
(i København Kvarter) 	 Nielstrup By,

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

Sogn.

Akt: Skab	 _

(Udfyldes af Dommerkontoret)

Atunelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Gisselfeld KlostersKontor

Jettehøj prøHaslevø

Stmmlekxxxxxffoxxxx~Stempelfri,	 i Henhold til
Lov 3'April 1925 §, 20.

Deklaration, 

Underskrevne Ejere af Ejendomme i Nielstrup, tilse Sogn,
nemlig:
paa den ene Side Ejeren af Nielstrup Sø, skyldhat under MatrøNre
14 af Nielstrup for Hartkorn:0Tdre6SkpelFkr*0A1be,GISSELFELD
ADELIGE JOMFRUKLOSTER, og
paa den anden Side Ejerne af de Nielstrup Sø tilgrænsende Ejen-
domme i Nielstrup, nemlig:
Ejeren af latrøNre4a af Hartkorn:5Tdrø3Skp,1Fkrø1Albø,ULSEGAAR-
DEN kaldet: Kammerherre Hofjægermester FeCøGreve Moltke til
Bregentved Gods,
Ejeren af MatreNre4b af Hartkorn:lTdrp6Skpe3Fkr4AlbePareel-
list Lars Fre Petersen,
Ejeren af MatreNrø3b af Hartkorn:lTdrelSkpe2Fkre2Albc,Pareel-
list Jens Jensen,
Ejeren af Matr * Nre15 af Hartkorn:0Tdrø2Skpø2Fkre4Albø,Husmand
Chr. Nielsen,
Ejeren af MatrøNrø2a af Hartkorn:4Tdre6SkpelFkre4A1bø l BAKKE-
GAARDEN kaldet:Gaar7fejer Johannes Rø0*Petersen,
Ejeren af MatreNre2s af Hartkorn:0TdrelSkpeOFkre4A1bø,Tømrer
K * Pommergaard Hansen,
har 1 Henhold til Udstykningsloven af 3'April 1925 § 20 ladet
Skellet mellem ovennævnte Nielstrup Sø, Matr * Nrø14,og de øvri-
ge anførte Ejendomme konstatere, og vi erklære herved, at den
af Landinspektør Barfoed,Næstved, indmaalte og af ham paa det
under Gisselfeld K4ostersGodskontorsSegl nærværende Deklaratior.
hoshæftede Kort med gul Skygge angivne SKellinje betegner det
rette og gældende Skel mellem MatrøNr * 14 Nielstrup, Nielstrup
Sø, paa den ene'Side og ovennævnte MatreNre2a,2s,5b,4a,4b og
15 Nielstrup, paa den anden Side*

Til Bekræftelse har vi underskrevet nærværende Deklarati
on, der kan tinglyses og noteres som Hæftelse paa vore respek-
tive, fornævnte Ejendomme; idet med Hensyn til de Ejendommene
paahvilende Forhæftelser henvises til Ejendommenes folia
Tingbogen og idet bemærkes at paataleberettiget efter nærværen-
de Dokument skal de til enhver Tid i Tillg»ogen-integnede Eje-
re af de fornævnte Ejendomme i Nielstrupjiv.er.for
Ejendoms Vedkommende,,- Samtlige Omkostninge.r.ied,nærværende
Deklarations Udfærdigelse, Stempling og Tinglysn'ing betales
af Gisselfeld Kloster*
Den originale Deklaration forbliver hos Gisselfeld Klosters
Kontor, der leverer enhver af os en bekræftet Genpart af Dekla-
rationen*

p tø Jettehøj,den 25'Juli 1928,
Jens Jensen, 7ir(,Nielsen, Johannes Petersen

Til Vitterlighed om toranstaaende 3 Underskrifters Ægthed, Un-
derskrivernes Myndighed,og Dateringens Rigtighed

Cir-istov
Overretssagfører

Jettehøj prøHaslevø
Gisselfeld Kloster, den 28 1 Jull 1928

Aage Danneskiold-Samsøe

Til Vitterlighed som ovenfor om Lehnsgreve Danneskiold-SamsøeS

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

Bestlilinga-
Formular
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Underskrift
Christov

p f te Jettehøj, den 6'August 1928
Pommergaard Hansen

Til Vitterlighed som ovenfor
Christov

Pftf Jettehøj, dem 7'August 1928
Fro Pedersens

Til Vitterlighed som ovenfor
Christov

Bregentved, den 9'August 1928
FiMoltke

Til Vitterlighed som ovenfor om Lehnsgreve Moltkes Under -
skrift

1

Thøger Jagd
Godsforvalter
	

Forstinspektør
Bregentved
	

Bregentved

•Genpartens Rigtighed bekræftes:

Landbrugsministeriet.

Direktoratet for Matrikulsvæsenet, den	 Februar1929,

indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved-

Gisselfeld Birk, den	 Y	 18 22;

zs
Lyst. Tingbog: Bd. "Py B1.	 t: Skab	 •Nr. /70 ,

7	 .
-	 /y,

Genpartens Rigtighed bekræftes.

Tinglysningskontoret for Retskreds Nr. 17, Bregentved-
Gisselfeld Birk, den	 r	 19 2,
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Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr.

fast Ejendom).

Matr. No. 1
Vester Egede
Matr. No. la.
Sparresholm,
Toxværd Sogn.

D E K L A R A T I ON.

Imellem underskrevne Lehnsgreve AAGE CONRAD

DANNESKIOLD-SAMS gE til BRATTINGSBORG og HOLMEGAARDS Godser,

Overdirektør for GISSELFELD ADELIGE JOMFRUKLOSTER	 som Ejer
a

Matr. No. 1 af Denderup, Vester Egede Sogn, skyldsat for 10 Tdr.

6 Skp.., Fdk. 1 Alb. Skovskylds Hartkorn, og Godsejerinde Fru

DAGMAR de BANG til SPARRESHOLM Gods, der er Ejer af Matr. No.
a
1 af Sparresholm, Toxværd Sogn, skyldsat for Hartkorn 43 Tdr. 1

Skp. 1 Fdk. 1* Alb. er indgaaet saadan Overenskomst:

§ 1.

Den Drænledning, som den tidligere Ejer af

SPARRESHOLM underskrevne Fru Dagmar de Bangs afdøde Ægtefælle,

Godsejer 0. de BANG for egen Regning har ladet lægge paa Matr.
a

No. 1 Sparresholm, hen til Stengærdet mellem DENDERUPVÆNGE

Skov og SPARRESHOLMS 'order skal, i den Dybde, hvori den nu ligger,

altid have frit Afløb gennem den saakaldte "dybe Kløft" i Dende-
a

rupvænge Skov, beliggende paa Matr. No. 1, Denderup. GISSELFELD
a

KLOSTER , som Ejer af Matr. No. 1, Denderup, paatager sig for egen

Regning altid at skaffe Vandet fra ovennævnte Drænledning tilstræk-

keligt og frit Afløb gennem "den dybe Kløft".

§ 2.
a

Den aabne Grøft, der paa Matr. No. 1 Sparres-

holm, fører Vandet fra Denderupvænge Skov Øst for. Volden, som danner

Skel mellem Denderupvænge Skov og Sparresholms Jorder, indtil den

"dybe Kløft" ved det ovenfor i § 1 nævnte Stengærde, paatager Eje-
a

ren af SPARRESHOLM som Ejer af Matr. No. 1 Sparresholm, sig

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

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Denderup, Akt: Skabe Nr. /76 -

Sogn, og
	 (Udfyldes af Dommerkontoret)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Godsforvalter Christas
Overretssagfører

Jettehej pr. Haslev

Stempel: 4	 Kr. - Øre

Bestillings.
Formular

H Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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for egen Regning altid at holde behørigt og tilstrækkeligt oprenset

i en saadan Dybde, at Vandet fra Grøfterne i Denderupvænge Skov kan
a

have frit Afløb til fuld Bunddybde gennem denne over Matr. No. 1 ,

Sparresholm, gaaende Grøft.

Paataleberettiget efter nærværende Deklaration er
a,

m.H.t. § 1 den til enhver Tid værende Ejer af Matr. No. 1 Spar-

resholm, og m.H.t. § 2 den til enhver Tid værende Ejer af Matr.No.
a
1 Denderup.

Nærværende Deklaration, hvis Original forbliver hos

Gisselfeld Kloster, som meddeler Sparresholms Ejer en bekræftet
a.	 .

Genpart, ønskes tinglyst som Hæftelse saavel paa Matr. No. 1 ',Den-
a

derup, V.Egede Sogn, som paa Matr. No. 1 Sparresholm, Toxværd

Sogn, idet med Hensyn til de disse Ejendomme paahvilende Forhæftelser

henvises til Ejendommenes Blade i Tingbogen, og idet bemærkes, at
a

Gisselfeld Kloster mangler tinglyst Adkomst til Matr.No. 1

Denderup.

SPARRESHOLM den 6'Januar 1930.

DAGMAR de BANG.

Til Vitterlighed:

S. Jul. Petersen.	 V. Buemann.

GISSELFELD KLOSTER den 14 1 Januar 1930.

AAGE DANNESKIOLD-SAMSØE.

Til Vitterlighed:

CHRISTOV.
Overretssagfører.
Jettehøj pr. Haslev.

Indfeirt i Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved-

Gisselfeld Birk, den	 le 3d-,
Lyst. Tingbog: Bd. /1 B1.2,26Akt: Skab -J,Nr. /9".

336-‘

Genpartens Rigtighed bekræftes.

Tinglysningskontoret for Retskreds Nr. 17, Bregentved-

Gisselfeld Birk, den	 2	 19 3€,.

SamlePDF - side 49 af 211



‘,)

Stempel: /\.,	 Kr. VV Øre.

2 - 2 - 2 -• '+,¥'

Akt: Skab 2-, Nr. Y7'2

(UctMdes af Dommerkontoret)

// 4#*:3 2 — 3

Justitsministeriets Genpart papir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,

Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. 
(vedr.

fast Ejendom).

/Mr. -Nr., Ejerlav, So gn : 12a, V. Egede
København Kvarter)

eller0 de sønderjydske Lands- m. ris
dem BI og Bl.
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

GODSFORVALTER CHRISTOV
JETTEHØJ PR. HASLEV

PMAXAMK4...

underskrevne £Sr af Oaarden BRØDERAM, ComteSee MAGDA DAN-,
NXOL PSL SØB, Christiatslund, V gede, deklarerer herved som
forbind!nde for mig og efterfølgende ejere &f, Wsn4omins	 ØD£184,

.der•staar , skyrldsat	 edesi

Z.	 Sogn; 

411,	 Mi;tr.- No. 12% V. tgede„ af Rt4rtkorn 6 Tdr. 0 Ekp. 2 Fdk. 0* Alb.

T,Kengeed,Sognt 

Matr. No. 2at Borup.	 af Hartkorn 3 - 7 • 1 	 2i f.
1	 0	 ■4	 1

hvilken Uendom er noøteret søm .1,andbrugeejendom fr at jeg meddeler

disselfeld adelige Jomfruklostore Overdirektør samt- dem, Overdi-
rektøren hertil maatte bemYndige, ullindret Ret til 11'rdsel saavel
ridgnde og' gaaende som kørende, herunder ogsaa Fzrdsel med Automo

91.-
møh ilb, ad den VQJ, Gisselfeld Kloster har ladet anlmgge fra Landev

jen V - Bgede".Rønnede 1 sydlig Retning over Matr. No; 2a, Sorup,
Kongsted Sogn, til Klosterets _jendom t Matr. N0s, 2b, SoruP, hltor-

EDRUP KROSKOV er beliggende. samme Ret til uhindret ikardsel
oasaa med Automobil indrøMzer jea endvidere Købere eller andre

' Zrhververe af Skoveffekter fra Klosterets Skove, til hvilke der

er Algang ad det nmvnte Vejstykke.

Den Vej t Kl(isteret har anlagt, er efter opmaali•g

533 Lien Ung og 10 Alen bred. Ti. Udvidelse af Vejbanen ved en

Gennemaravning er endvidere taget fra Brødebmk 200 Kvadratalen.
Det •samlede Areal, der Saedes unddrages Srødebmk, bliver her-

.efter 5,3øv. Al., horved dog be rkes, at Brødeb ,4k havde lig-
sende en Marej sammesteds pas 53, Alens twagde ag 4. Alens 9x,e4...
Bestillings-
Formular

HJensen & Kleidskov, AIS, København
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de:eller 4.32	 sa,,a t der mdover ' den gaMle . Vej er

3398 Kv. Al. til denne le4s.

Anledning af nærv4rende De arations Udztedelse'er

der af Klotteret ydet mig en kontant Erstatning, stor 365 Kr. 00

Øre,, for hvis Modtagelse min Underskrift tillige gmldor som Kvit-

tering.

Det er en Selvflge, at Grødebæks Eier fremdeles er

berettiget til at benytte Vejen tii Maørsel som hidtil« Fer

Beskadigelse, som 1,,rødeb.9.ks, Ejer maatte paaføre Vejen ved anden

Kørsel eller paa anden Maade, bliver Brødeb paks Ejer pligtig at

svare Erstatning til Gisselfeld Kloster efter Klosterets Overdirok-

tør& zurmere EeEtemmelse,

Vejens Vedligeholdelse paahviler alene Gisselfeld •

Kloster*,

Paataleberehtiget aed Uensyn til den Jendommen her-

ved paalagte Servitut er den til enhver tid fungerende,Overdirek-'

tør for GisSelfeld. Kloster.

Nærværende Deklaration begæres tinglyst pas den oven-

for n=møre beskrevne Ejendom, Matr. No. l2&„ 9, V. Egede £y og

Sogn, og Matr. No. 22"	Sørup RY, Kongsted Sogn , Idet med Hensyn

til de Ejendommen pahvilende Gldsforhmftelser og andre Wrder

henrises til Ejendommens Folium i Tingbogen.

Christianslund, den 24 t Febru,lr 1933,

Magda Danneskiold-samsøe.

Til Vitterlighedt

C. Christov.	 Otto Christov.

Indført I Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved

Gisaelield Birk, den -2
Lyst. Tingbog: Bd4' 4 B9/"Akt: Skab 2. Nr. fr7, ski
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/'32—
Akt: Skab	 Nr. /%‘21
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Fortsættelse af Dokumenter.

Matr. 76,.. ■/ 4g py 	

Ejerlav 	 e's;*.7 -- 	 •

Sogn 	

Jurisdiktion 	

Anmelderens Navn og Bopæl:

Præstø Amtsraad,
Næstved.

Stempelfri.

IHenhold til Reglerne i Lov Nr. 275 af 28. November 1928 om

FASTSÆTTELSE AF BYGGELINIER
ved Veje og Gader paa Steder, hvor Landeveje eller offentlige Biveje udmunder i eller skærer

Landeveje, har undertegnede Amtsraad besluttet, at der paa nedennævnte Grunde, som er

beliggende ved Landevej Nr. 	  	  fra Station	

til Station 	  	 ikke maa opføres Bygninger eller udføres

andre faste Anlæg af nogen Art, jvfr. Lovens § 1, 3. Stk., mellem de nuværende Veje og en

Skraalinie, som forbinder Punkter, der langs Landeveje ligger i 35 Meters Afstand og langs

Biveje i 25 Meters Afstand fra Skæringspunktet for Vejenes Midtlinier.

Kort over de i Medfør af forannævnte Beslutning gældende Byggelinier findes ved-

hæftet og Kopier er samtidig hermed tilstillet Dommerkontoret.

Denne Beslutning bliver i Overensstemmelse med nævnte - Lovs § 4, 2. Stykke, at

tinglyse paa nedennævnte til Vejen grænsende Ejendomme i

	  .e.ae-	 By 	
	

Sogn

Matr. Nr.
Udmunding

af Matr. Nr.
Udmunding

af

-7 A C., . ...le	 Af	 ." - - s .

_Q-

# 9 .

Paataleretten tilkommer Præstø Amtsraad.

Præstø Amtsraad, d 30, Se.ptember 	193 7.
Arri,tcr=,n,

(fi - N	 F/6 - y9	 Toft.
Jensen & Kleldskov, AIS, København.

Bestillings-1
Formular

X NI
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!Indført i Da gbogen for. Retskreds Nr. 17, Bregentved..

Gisselfeld Birk, den	 /	 la

Lyst. Tingbog: Bd. // Bl. •3Akt: Skab 	 Ø. /24 •

Genpartens Rigtighed bekræftes.

Tinglysningskontoret for Retskreds Nr. 17, Bregentved-

Gisselfeld Birk, den	 19 3 2 -

•
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Akt: Skab a nr. //(ir
(udfyldes af dommerkontoret)

Stempel: kr.	 øre16- og 46,

lo-
a og 49

Vester Egede

by og sogn

Anmelder:

<e, Akt: Skab ./9Nr,/7p

K.	 Larm:,n

Tingbog

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

eller (l de senderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

4573
23.CC1.1964

Til Dommeren i Haslev.

Da den i nærværende deklaration omhandlede landevej ved Næstved-

Rønnedevej ens regulering er overdraget til Rønnede kommune som offentlig bivej

og Rønnede sogneråd som vejbestyrelse overdrages hermed påtaleretten i hen-

hold til deklarationens sidste afsnit til Rønnede sogneråd.

På Præstø amtsråds vegne

Næstved, den 21. oktober 1964.

Pck5z..4,1k,,e~
/bf
	 amtsvejinspektør

Poranstaaende paategning	 at
_d gb.egen-for. Haslev . re,	 .  

OCT. 1964

Genparten s rigtighed bekri.eiLes.

Tinglysningskontoret Hasi v

den ,c3.

Bestillings-
formular

H	 Jensen & Kjeldskov AIS, København

SamlePDF - side 55 af 211



SamlePDF - side 56 af 211



Anmelderens Navn og B æl (Kontor):

/7 yz
/93 - 3

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).
6.

Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: Ar, ///
København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Akt: Skab 1 Nr. /?&
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Kr. e-o • ØreStempel:

Deklaration.

ndertegnede 	 pd:cli(-1  , Ejer af Matr. Nr. Å (1,6
af . -1-4	 1 2 	 By	 2-U	 	 Sogn, erklærer herved, at jeg for at faa

Tilladelse til at foretage denu , i Præstø Amts Vejvæsens. Skrivelse af 	 PØ/	 19 3c?

ommeldt:.__Ifyldning af  e-5 /". Grøft paa Landevej Nr. ,,./. 	  fra ----4-sx-,Zte 	
/f'''. .7/

ti l 	 ( •	 ..-....7.Z	 	 i St<i".f2"s575'- ''''..^ indgaar paa følgende Betingelser:

1. De til Bortførelse af Vejens Overfladevand
Lerrør eller Betonm 'ufferør af Dimensioner,
mindst 157 mm (i dette Tilfælde anvendes
løbsbrønde i fornødent Omfang.

nødvendige Ledninger udføres af saltglasserede
som det af Vejbestyrelsen skønnes passende,
	 mm's Gennemløb), samt med Gennem-

2. Opfyldningen foretages lagvis og med god Fyld, faststampes til passende Højde samt af-
sluttes med 'Endepartier enten af kløvet Granit, opmuret i Cementmørtel eller Beton, ligesom
de nødvendige Foranstaltninger for Tilslutning til de tilstødende private Ejendomme træffes.

3. Overfladevandet fra Vejarealet optages, hvis Vejvæsenet straks eller senere kræver det, i
brolagte — enten flade eller med Kantsten forsynede — Rendestene, der anlægges med
Fald til det fornødne Antal med Vandlaas og Rist forsynede Nedløbsbrønde.

4. Vejrabatten mellem Rendestenen og den stenbelagte Kørebane forsynes med Materialbelæg-
ning af samme Beskaffenhed som Kørebanen.

5. Det tilfyldte Grøfteareal, der fortrinsvis maa benyttes som Gangsti, forsynes med Grusbane
eller anden passende Fortovsbelægning. Hvor Kørsel skal finde Sted, forlanges efter de
stedlige Forhold Chaussering eller Brolægning.

6. Alle Arbejder ved Anlægenes Udførelse samt deres fremtidige Ren- og Vedligeholdelse be-
kostes og udføres af den vedkommende Ansøger under Vejbestyrelsens Tilsyn og nærmere
Anvisning.

7. Det tilfyldte Grøfteareal, der i enhver Henseende henhører under Landevejen, maa ikke af
Andrageren eller andre benyttes til Oplagsplads eller lignende, hvorimod Vejvæsenet for-

beholder sig den fulde Ejendoms- og Brugsret.

Bestillings-
Formular

G P. A. 36; V. — 192 	 L.-Nr. 	
Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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8. Forandringer, der ikke kan foretages uden indhentet Samtykke, kan uden Udgift for Vej-
væsenet fordres udførte, naar det af Hensyn til Vejens eller Færdselens Tarv af Vejbesty-

relsen maatte skønnes nødvendigt.
9. Vejbestyrelsen kan paa Andragerens Bekostning afhjælpe Mangler ved Anlæget og dets

Vedligeholdelse, uden at der kan rejses Indsigelse mod Forholdsregler og Priser, ligesom
den ogsaa kan fjerne det og genoprette de tidligere Forhold, om den maatte anse, det for

hensigtsmæssigt.
10. Amtsraadet forbeholder sig Fortolkningen af de anførte Bestemmelser, om hvilke ingen

Retstrætte kan rejses fra Andragerens Side.

11. Til. Sikkerhed for, at Betingelserne opfyldes, maa Andrageren forinden Anlægets Paabegyn-
delse for egen Bekostning udstede og foranstalte tinglyst en Deklaration som Behæftelse for
sig og fremtidige Ejere af den forannævnte Ejendom.

12. Tinglysning af nærværende Deklaration skal ikke være til Hinder for, at Ejeren naarsomhelst
lader Ejendommen prioritere eller omprioritere eller behæfter den med Servituter eller paa

anden Maade.
13. Paataleberettiget efter denne Deklaration er Præstø Amts Vejvæsen.

	

GISSELFELD_KLOSTERf,ffim 	 10...Decbr. 	 1938.

Aage Danneskiold-Samsøe.

Til Vitterlighed:

H.de Serene d'Acqueria.	 E.Preuss.

Godsfuldm.,	 Godsforvalter.

Gisselfeld.	 Gisselfeld.

hidført i Dentogon for Retskreds Nr. 17, Bregentvee-
.22.11eld Birk, den /‘•	 434

	

.rhigbog:	 223Åk-k:

sCkmpartens Rirzt1ghed bekræftes.

.::: vglysnin,fsli. :n:trret for Retskreds Nr. 17, Bregentved-
jisselfeld Birk, den i%
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Originaldokument. 	
Akt: Skib	 •
~id. 4 Dug.ffirrkowerat)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, ServItutdokumenter o. I.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).

Annielderens Navn og Bopæl (Kontor):
Mit. Nr., Ejerlav, Sogn: Gisselfeld Kloster 1 m m.fl.
(i København Kvarter) Braaby S. :7,1 fl .	 Nationalmuseet I, København.

eller (I de senderlydeke Lands-

dele) Bd. og Bl. I Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

lel

Paa ovennævnte Ejendom, tilhørende Gisselfeld Kloster,
Direktør, Lensgreve Danneskjold Samse, Gisselfeld pr.
Haslev,
er ifølge Naturfredningslovens § 2 følgende Fortidsminder fredede.
(Det bemærkes, at heri er indbefattet de tidligere, ved udstedt Dekla-
ration foretagne Fredninger, angivet ved FM og Aarstallet):

Ar, ,44:tc,-/-‘4. 
3726.11 Høj, 3,25 x 2o m. Meget anselig. Træbevokset.
3726.10 Høj, 1,25 m høj. Træbevokset.
3726.9	 Høj, 2,5 m høj. Anselig, toppet. Træbevokset.
3726.6	 Høj, ca. 2,75 x 2o m. Træbevokset.
3726.7	 Høj, ca. 0,75 x lo m. Gennemskasret ved en Grøft.
3726.8	 Høj 2 m høj. Træbevokset.

Hesede Matr. Nr. laa 
3726.5 Kejshave Stendysse. Rund Bøjning paa skrasnende Te=n,

Midten et Dyssekammer med 2 Bæresten stasende parallelt .4-11.
Hvilende paa dem en stor Doksten. rnkelte større Sten spredt
over Højens Overflade. Ingen af dem synes at være Randsten.
Nielstrup, Matr. Nr. 2 m, Ulse Sogn, Fakse Herred. 

3726.13 forstyrret Langdysse 16 x lo x 15 m. Adskillige Randsten
synlige. Maaske 2 Kamre. Bevokset med Træer og Buske.
V. Egede 3 b, V. Egede S., TyhJerg H.

3726.14 Stavnshøj, 3,5 x 3o m. Overfladen uj • vn. Træ- og græsklmdt
i Ager. FM. 1915.
Brarldelev 4.3. a jFredskoy). ,Næstelsø S.

3826.2	 Langdysse i Skoven i Brandelev Holme or. i4-V. 6,5 x 18 m.
2 Kamre. Randsten: N. 3 ( 5 væltede), S. 4 v. V. 1 v. Ø. 2
( 1 v.).

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved.
Giaarlirid Bidt, den ,/f.	 19 VY.

Bde	 Skab‘/Nr, 4Zr

Stempel:	 Kr.	 øre.

Afgift

14.
il!

Kr.	 Øre.

14

Jemsen F Medd., AIS, Kanewillay.

Romneg..

Format«

H
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øreStempel:	 kr.

1219
16.MRS.1964

Akt: Skab	 nr.\
(udfyldes af ommerkon

Anmelder;

Præstø amts vejvæsen,
Næstved

Stempel- og gebyrfri
jfr. lov nr. 95 af 29. marts 1957.
§ 36, stk. 3

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

eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

'4
b

Ves ter Egede

Ves ter Egede

I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 (vejbestyrelsesloven), § 35, har ministeriet for

offentlige arbejder ved kundgørelse af 	 17.  juni 1963• 

fastsat regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til

Præstø amts landevej nr. 	 14 

Næs tveønnede

på strækningen fra  Sorø amtsgrænse ved Holme Olstrup,  til samme ved Boserup,

og fra samme ved Ves ter Egede til hovedvej A-2 ved Rønnede Kro 

Oplysning oni adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene vil

kunne fås på amtsvejvæsenets kontor, Ringstedgade 73, Næstved.

Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme af

Vester Egede  by , 	 Ves ter Egede 	 sogn,

som berøres af adgangsbegrænsningen:

Matr. nr 	 4
b

6b

Matr. nr. 	 148
z6b 

Matr. nr 	   Matr. nr. 	

7b7
805•
8

	 16d

25d

250 

8k

9a

loa

lok

lla

lif

113.

12a

12b

bBestillings-
formular 13
• H	 Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Tingbog:,

Matr. nr 	 Matr. nr 	 Matr. nr. 	 Matr. nr. 	

Ministeriet for offentlige arbejder og Præstø amtsråd er hver for sig påtaleberettiget.

Præstø amtsråd, den 13. marts 1964.

indført i dagbogen for Has!ev
retskreds, d.	 7c'7

Lyst
Akt: Skab. /7G

-LN„ e. 11-4f4g■ 6

Genpartens rigtighed hekmfies.

Tinglysningskontoret i Haslev

den //

SamlePDF - side 63 af 211



?Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 6-a Venter Ege de
(I København Kvarter)

eller(i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

By og Sogn.	 Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
A/s HARTMANN HJORTH

KALUNDBORG
TELF. 6 4 4

9c3,	 Akt: Skab
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.
Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). -

Kr. --- Øre.

Undertegnede

Stempel:

Deklaration.
 ;.'.S"S e 	/Ilos 

•

Ejer af Matr. Nr.  Ø  Q	 af  G/es-7(c.— 4:9e..... By, i s ..-":"~',E.sogn

erklærer herved for at faa Tilladelse til Nedlægning i Landevejene 	 -4 ,49": 
lce5- 7'v d'	 "FIP',F~ dr42.1 	 af thrs=t5g. Vandledninger (Hoved- og

Stikledninger til offentlig og privat Brug) at indgaa paa følgende Betingelser:

1. Forinden det første Anlæg paabegyndes, saavelsom førend senere Udvidelser foretages, ind-
sendes en Plan over det projekterede Ledningsnet i Vejarealet til Vejbestyrelsens Godken-
delse, og straks efter dets Fuldførelse en Detailplan i en efter Vejinspektørens Skøn passende
Maalestok.

e c./."2/4-t,	 19_9	 ...(»-derrr":"7	 #21, (s.

26. z	 c>

2. Hovedledningerne skal efter Vejbestyrelsens nærmere Anvisning anbringes i Grøft-, Skraa-
nings-, Gangsti eller Rabatarealer (i dette Tilfælde i 	 Z„,.>" 
	 ); Træplantningen maa ikke beskadiges — Ledninger tværs

paa Vejens Længderetning maa indskrænkes til det mindst mulige Antal.
3. Nedlægning af Rørene skal foregaa paa forsvarlig Maade og saaledes, at Færdselen foru-

lempes mindst muligt og ikke noget Sted helt afbrydes.

Hvor særlige Forhold er til Stede kan Vejvæsenet kræve, at Ledningerne paa tværs af
Vejen gennemføres ved Boring uden Opgravning af Kørebanen.

Tilfyldning efter Rørlægning foretages snarest muligt og skal udføres i Lag paa højst
20 cm Tykkelse ånder omhyggelig Stampning samt Vanding efter Vejvæsenets nærmere
Forlangende. --

Hvor Arbejdet medfører Opgravning af chausserede, brolagte, flise- eller betonlagte
Arealer, skal den- tilstedeværende Befæstelse omhyggelig henlægges og sorteres for paany at
anvendes til Arealernes fuldkomne Istandsættelse. —

Udgiften ved Levering af muligt manglende Vejmateriale paahviler Andrageren. —
Saa længe Gravningerne medfører Fare for Færdselen, maa der sørges for betryg-

gende Afspærring, Belysning og Vagthold i Henhold til nærmere Anvisning og Politivedtæg-
tens Bestemmelser.

De ved Opgravningen fremkommende Sten tilhører Vejvæsenet og skal af Andrageren
uden Vederlag henlægges paa nærmere anvist Oplagsplads.

4. Alle Arbejder ved Anlægenes Udførelse samt deres fremtidige Ren- og Vedligeholdelse er at
bekoste og udføre af vedkommende Ansøger (Selskab) under Vejbestyrelsens Tilsyn og nær-
mere Anvisning.

Formular

G Jensen Sc Kjeldskov, AIS, København.
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5. Ledningsnettet, der ikke maa gaa imod de paa Vejarealet eksisterende øvrige Anlæg, skal
holdes fuldstændig tæt, og Amtsvejvæsenet skal af Andrageren holdes fri for al Udgift og
ethvert Ansvar overfor Skade, der ved Ledningernes Anbringelse, deres Tilstedeværelse og
fremtidige Benyttelse forvoldes paa Person, Ejendom eller de i Vejarealet værende andre Anlæg.

6. Forandringen samt senere Eftersyn og Reparationsarbejder ved Ledningerne m. v. skal, inden
de iværksættes, anmeldes for Vejbestyrelsen og udføres efter samme Regler som angivet for
det første Anlæg.

7. Vejbestyrelsen forbeholder sig ved Vandværksanlæg Ret til uden Udgift for Vejvæsenet at
faa et passende Antal Vandopstandere anbragt, hvorfra der kan tages Vand til forefaldende
Arbejder paa Vejene.

8. Amtsraadet indetaar ikke for Anlægets Bevarelse, men kan forlange, at der uden Udgift for
Amtsfonden foretages saadanne Ændringer ved Anlæget, som Raadet ved eventuelle Vejar-
bejder af Hensyn til Vejens og Færdselens Tarv eller lignende maatte anse fornødne, og har
Ret til, hvis dette ikke efterkommes, at fjerne den paagældende Del af Anlæget.

9. Hvis Andrageren (Anlægsselskabet) ikke rettidig istandsætter Ledningerne m. v. eller Vejska-
der, som skyldes Anlæget, kan Vejbestyrelsen foranstalte saadant afhjulpet paa Andragerens
(Selskabets) Bekostning, uden at der kan rejses Indsigelser mod Forholdsregler og Priser.

10. Andrageren afholder alle eventuelle Udgifter ved Vejvæsenets Tilsyn og Kontrol med Arbej-
dernes Udførelse paa Landevejsarealet.

11. Amtsraadet forbeholder sig Fortolkningen af de anførte Bestemmelser, om hvilken ingen Rets-
trætte kan rejses fra Andragerens (Anlægets Bestyrelses) Side.

12. Andrageren (Anlægsselskabet) er undergivet den, til enhver Tid i Landet gældende Lov om
Vands Afledning og Afbenyttelse.

13. Til Sikkerhed for at Betingelserne opfyldes, maa Andrageren forinden Anlægets Paabegyn-
delse paa egen Bekostning udstede og foranstalte tinglæst en Deklaration som Behæftelse
enten paa de i Anlæget interesserede Ejendomme eller det paagældende Værk (i dette
Tilfælde	 ).

Retsanmærkninger om paahvilende Panteheftelser og Servituter frafaldes.
14. Paataleberettiget efter denne Deklaration er Præstø Amts Vejvæsen.

Gisselfeld Kloøter	 , den 	 2 5 . Maj	 19 49.

S.Danneskiold-Samsøe.

Til Vitterlighed:

H.de Serêne d'Acquéria. E.Preuss.

Godsfuldmægtig.	 Godsforvalter.

Gisselfeld.	 Gisselfeld.

Indtal I Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved-
Gisselfeld Birk, den o2 f ~-- 19

Lyst
Tingbog: Bd. /1 131.ar-Akt: Skab	 20.

Dam-Krogh
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rf Akt: Skab /tel nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

‘zMtr. nr., ejerlav, sogn: 	 —/
(i København kvarter) S. c/4-e—Gl&
eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting- /	 °""? 
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Stempel:	 2	 kr. oo øre.

DEKLARATION.

Underskrevne 	 Gisselfeld  kloster

Ejer af Matr. Nr 	 16a og 54 Ves te x. Egede by og sogn

beliggende ved Præstø Amtskommunes Landevej Nr. 15	  St.2.7.,42o venstee side

forpligter herved i Henhold til Overenskomst mig og efterfølgende Ejere af nævnte
m

Ejendom
e

 til stedse at holde de paa vedhæftede Rids med rød Skravering viste Areal er

fri for Bebyggelse, Bevoksning eller lignende, der naar mere end 1 Meter op over en

Flade, bestemt ved Midtlinierne af Landevejens og Sidevejens Kørebaner, overensstem-

mende med Ministeriet for -offentlige Arbejders Vejregler af 1943, idet Areal.e.44‘e skal

henligge til fri Oversigt.

Denne Deklaration tinglyses —mr—Ejerern—Regtrirrg— som servitutstiftende paa

ovennævnte Matr. Nr. 16a og 54

Med Hensyn til Servitutter og andre Hæftelser henvises til Ejendommens Blad

i Tingbogen.

Præstø Amtskommunes Vejvæsen er paataleberettiget.

Saafremt Forholdene paa Stedet ikke efter Amtsvejvæsenets Paatale indenfor

en nærmere angiven Frist bringes i Overensstemmelse med nærværende Deklarations

Bestemmelser, er Amtsvejvæsenet berettiget til at lade de nødvendige Arbejder udføre

paa Ejerens Regning. —Foranstaaende Deklaration omfatter ikke den
paa ridset viste Staldbygning paa matr. nr . 16a og ej heller

det vest for denne Bygning staaende Træ.

Gisselfeld 	den  11 oktober  1950.

sign.	 sign.
E,Preuss.	 G.Juel.	

sign.
Catl	 Helse.	

Godsforvalter.
Underskrevne bevidner herved, at Underskriften er rigtig, at Underskriveren er

myndig, og at Underskriftens Dato er rigtig.
sign.	 sign.

Henri de SeT6ne d.-Aqu6ria. 	 Grete Jacobsen, 

Godsfuldmægtig, Gisselfeld.' • Kontorassistent, Nygaardsvæng
Navn, Stilling og Bopæl	 Navn, Stilling og Bopæl

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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Akt: Skab/f—nr./0
(udfyldes af ommerkontoret)

Y 
Ly 

E

_$

h
F

• e

e Z C;

• a,
k

E

^ O

Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel:	 2 kr. 00 øre

(1 København kvarter)
eller (1 de sanderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

7a ,8a ,9a ,10a ,11a ,38 ,13m 432	 Anmelder;
fester  'ff! — gede by og sogn.

SEAS

SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS

AKTIESELSKAB

Haslev

10 kV linie 	 AEA	 delel, nr 	

Deklaration

	 Gisselfeld Kloster	

meddeler herved SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB eller den, til hvem SEAS even-
tuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til
på nedennævnte ejendomme

at lade anbringe master med tilbehør, luftledninger, jordkabler, transformerstationer samt øvrige til frem-
føring af elektricitet nødvendige dele. Anbringelsen vil ske således som angivet på vedhæftede plan.

På samme betingelser afgiver jeg/vi til SEAS det til anbringelse af disse dele nødvendige jordareal,
og jeg/vi indgår på, at benyttelsen af de jordarealer, der grænser til ledningsanlægget, er underkastet de
til enhver tid gældende bestemmelser i love og forskrifter for elektriske anlæg.

Det areal, der ligger inden for en vandret afstand af 5 m fra yderste højspændingsluftledning til
begge sider, må ikke benyttes til anlæg af befærdede arealer, haver, sportspladser, bygningskonstruktioner,
genstande, stakke o. 1., og det areal, der ligger inden for en vandret afstand af 10 m fra yderste høj-
spændingsluftledning til begge sider, må ikke benyttes til brønde eller til gader, veje, indkørselsveje,
roebaner, offentlige gangstier o. 1. langs med ledningerne. For jordkabler gælder, at beholdere for brand-
og eksplosionsfarlige vædsker ikke må anbringes nærmere end 2 m fra kablet, og at bygninger og træer
samt buske skal holdes mindst 1 m fra kablet.

Fremdeles giver jeg/vi SEAS ret til at beklippe træerne og adgang til eftersyn af ledningerne, alt
i det omfang, som driften kræver.

Bestillings-
formular

G
Bl. 290-500-12-61

Jensen & Kleldskov A/S, København
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8/5-62

Dato
Ejendommens

betegnelse
Ejerens underskrift

ria,m,gaing,hoprel
Til vitterlighed

w atr.nr.7a 8å :

le:	 z 	 n

ffliffli
E. PreusS,Hø. Hoffmeyer 

H. de Serene

d'AnquerlAØ ål	 .7; ;	 •	 •

Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m. m.

SEAS. yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning en gang for alle på 75 kr. for
hver mast, deT står på fri mark og indtil 200 kr. for en transformerstation. Erstatningen udbetales, når
anlægget er færdigbygget.

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS, erstattes efter skadens størrelse.

SEAS er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS er berettiget til at lade deklarationen
tinglyse og notere som servitutstiftende på, ejendommen(e)s folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser henvises til ejendomsbladet.

Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering.
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Dato
Ejerens underskrift

navn, stilling, bopæl
Til vitterlighed

Ejendommens
betegnelse
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(lee,:u-tens

1`14‘gtysnizighicontoilot HitlikPV

dat

L-idført i cia,). boen for 1-laslev
r tskrecis, d 29.1UN.1962

Tingbog

L.yst
4se Akt: Skab .\I 7/
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,

nr. 111 1' ("? »

	

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 	 Stempel:	 kr.	 øre	 Akt: Skab

— (i København kvarter)	 12 2 0,,;,,,	 eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
-',	 art. nr., ejerlav, sogn:	 3

,Z7 t	 i 5. V‘95. 196 4Z! 2 o	 Anmelder;
=, ,-; .2	 1.:;,', *=' i>.

  -- 
'2	 Kongsted Borup	 Præstø amts vejvæsen,

i= .; .:	 Næstved
;: t' Kongsted

:',.,' ;=, 
d
-	 Stempel- og gebyrfri

:. o N o
0 ••	 jfr. lov nr. 95 af 29. marts 1957.t

• 

0 	 § 36, stk. 3

d:c ? S:
E . b.
:,,	 .	 I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 (vejbestyrelsesloven), § 35, har ministeriet for
1 3 a

1". offentlige arbejder ved kundgørelse af 	 17. juni 1963 
'F.

fastsat regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til

Præstø amts landevej nr 	 14 
Næstved-Rønnede

på strækningen fra  Sorø amtsgramse ved Holme Olstrup,til samme ved  Boserup,

og fra samme ved Vester Egede til hovedvej  A-2 ved Rønnede Kro 

Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene vil

kunne fås på amtsvejvæsenets kontor, Ringstedgade 73, Næstved.

Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme af

Kongsted Borup by , 	 Kongsted. sogn,

som berøres af adgangsbegrænsningen:

(udfyldes al dommerkontoret)

•

Matr. nr 	
	 1	 Matr. nr. Matr. nr. 	 Må.tr. nr. 	

20

3b

3g

• 3k

3
1

4a

Bestillings.
formular

HI	 Jensen & Kjeldskov AIS, København
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k./ry rog: //7—Akt: Skab

Matr. nr Matr. nr 	 Matr. nr. Matr. nr. 	

Ministeriet for offentlige arbejder og Præstø amtsråd er hver for sig påtaleberettiget.

Præstø amtsråd, den 	 1.3. marts 1964•

Indført i dagbogen for Has!ev
retskreds, d. /'	 /9.‘X,2

K. O. Lairen

Genpartens rigtighed bekrrftes.

Tinglysningskontoret I Haslev

den/	 //9K.
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
	

Stempel: 2	 kr. 00 øre
	

Akt: Skab fl nr.f
(I København kvarter)
	 (udfyldes el dommerkontoret)

eller (I de senderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder;
8h Vester—Egede by, Vester—Egedl sogn,
1r7-2a-22. Gisselfeld Kloster Hovedgaard, 	 SAS
BFaariy sogn,

SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS
6f-6n-12e-11e—llf-12o-27 Nielstrup by,

AKTIESELSKABUlse sogn.
Haslev

2 :3
	 10 kV linie...AE.B	 del& nr	

22. JAN.19E5

r

•

Deklaration

Gisselfeld Kloster

meddeler herved SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB eller den, til hvem SEAS even-
tuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til
på nedennævnte ejendomme

at lade anbringe master med tilbehør, luftledninger, jordkabler, transformerstationer samt øvrige til frem-
føring af elektricitet nødvendige dele. Anbringelsen vil ske således som angivet på vedhæftede plan.

På samme betingelser afgiver jeg/vi til SEAS det til anbringelse af disse dele nødvendige jordareal,
og jeg/vi indgår på, at benyttelsen af de jordarealer, der grænser til ledningsanlægget, er underkastet de
til enhver tid gældende bestemmelser i love og forskrifter for elektriske anlæg.

Det areal, der ligger inden for en vandret afstand af 5 m fra yderste højspændingsluftledning til
begge sider, må ikke benyttes til anlæg af befærdede arealer, haver, sportspladser, bygningskonstruktioner,
genstande, stakke o. 1., og det areal, der ligger inden for en vandret afstand af 10 m fra yderste høj-
spændingsluftledning til begge sider, må ikke benyttes til brønde eller til gader, veje, indkørselsveje,
roebaner, offentlige gangstier o. 1. langs med ledningerne. For jordkabler gælder, at beholdere for brand-
og eksplosionsfarlige vædsker ikke må anbringes nærmere end 2 m fra kablet, og at bygninger og træer
samt buske skal holdes mindst 1 m fra kablet.

Fremdeles giver jeg/vi SEAS ret til at beklippe træerne og adgang til eftersyn af ledningerne, alt
i det omfang, som driften kræver.

formular

G
BL 290-500-1261

Jensen & Kleldskov A/5. København SamlePDF - side 78 af 211
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Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m. m.

SEAS yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning &I gang for alle på 3-6,0kr. for
hver mast, der står på , fri mark og indtil 7 5 0kr. for en transformerstation. Erstatningen udbetales, når
anlægget er færdigbygget.,

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS, erstattes efter skadens størrelse.

SEAS er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS er berettiget til at lade deklarationen
tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser henvises til ejendomsbladet.

Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering.
DOMME

RE

Dato
Ejendommens

betegnelse

Ejerens underskrift

navn, stilling, bopæl
Til vitterlighed

Matr.nr.8h

22/9-64 Vester—Egede by H.de Serene

Vester—Etrede sogn d'Acqueria

Matr.nr.lm-2a-2p
.

Gisselfeld Kloster
Hovedgård

Bråby sogn

S.Danneskiold—SamsÇIe
E..Preuss

Matr.nr.6f-6n12e—
11e-11f-12o-77 Birte Hoffmeyer

22/9-64 Nielstrup by 

Ulse sogn
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Akt: Skab A? nr.
(udfyldes af dosnrawkontoree)

4 /96.9

bOMMEREN HASLEV

RETSKREPS,

44-81s1Pco 6y

Term

Oz:sselfeldd tfrioser 1 oveaqå1/22'

Brciby soÇn
Ringsted herred
Sorc5 and

/71

ci orhold-:	 o

lenten & Kje4dskovk5. .
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aa
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Akt: Skab /q nr. //9
(udfyld« af dommerkontor«)	

er-å?

'L \I
U	 -

REVS..ht‘'.55.

rerl'arn a(

_KelSr11/2

(fise ,5 0Q/17

Fairse herred

Prcios amt
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eller (i de senderjydske lands-

dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

lm Gisselfeld Kloster Hovedgård,
Bråby sogn,

11f Nielstrup by,'. Ulse sogn.

54C,
—6.0K11965

Anmelder:

SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS

AKTIESELSKAB

SEAS

Haslev

10 kV linie AEB	 dekl. nr . 	

St.1554

Deklaration

	Gisselfeld Kloster	

meddeler herved SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB SEAS eller den, til hvem
SEAS eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsige-
lig tilladelse til på nedennævnte ejendomme

at lade anbringe master med tilbehør, luftledninger, jordkabler, transformerstationer samt øvrige til frem-
føring af elektricitet nødvendige dele. Anbringelsen vil ske således som angivet på vedhæftede plan.

På samme betingelser afgiver jeg/vi til SEAS det til anbringelse af disse dele nødvendige jordareal,
og jeg/vi indgår på, at benyttelsen af de jordarealer, der grænser til ledningsanlægget, er underkastet de
til enhver tid gældende bestemmelser i love og forskrifter for elektriske anlæg.

Det areal, der ligger inden for en vandret afstand af 5 m fra yderste højspændingsluftledning til
begge sider, må ikke benyttes til anlæg af befærdede arealer, haver, sportspladser, bygningskonstruktioner,
genstande, stakke o. I., og det areal, der ligger inden for en vandret afstand af 10 m fra yderste høj-
spændingsluftledning til begge sider, må ikke benyttes til brønde eller til gader, veje, indkørselsveje,
roebaner, offentlige gangstier o. 1. langs med ledningerne. For jordkabler gælder, at beholdere for brand-
og eksplosionsfarlige væsker ikke må anbringes nærmere end 2 m fra kablet, og at bygninger og træer
samt buske skal holdes mindst i m fra kablet.

Fremdeles giver jeg/vi SEAS ret til at beklippe træerne og adgang til eftersyn af ledningerne, alt
i det omfang, som driften kræver.

290-400-2-6,

Jensen a KjIddlicov A/S, Kebunhavn

formular

G
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Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m. m.

SEAS yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning &I gang for alle på 385	 kr.
for hver mast, der står på fri mark og indtil 810	 kr. for en transformerstation. Erstatningen ud-
betales, når anlægget er færdigbygget.

Skade på afgrkide, forvoldt af SEAS, erstattes efter skadens størrelse.

SEAS er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS er berettiget til at lade deklarationen
tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser henvises til ejendomsbladet.

Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering.

Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift
navn, stilling, hopsa'

Til vitterlighed

13/4-65 Matr.nr.lm

'.\

DirteEoffiaay_ez
Henri de Seréne
d' Acqueria

Gisselfeld Klo
ster Hovedgård

Bråby sogn	 S. Danneskiold-Samsøe

Matr.nr.11f E. Preuss

Nielstrup by

Ulse sogn	 )

DOM
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Terrear of
Gisselkki iflosler Hovedgård
Bredby sogn
Ringsted herred
Sorø omt

Mål for he /1:4/
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Indført i dagbogen for H
retskreds, d. 6.

Tingbog: Akt: Skab 	 N r /X0'.

tieep31.1.:z:s

i ‘ ,.:z.--; yszLizasko:lit)ret I i-fyiev.

nat‘
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B.L.(Jordlovskontoret)

13. juni 1953.
København, den.
Slotsholmsgade 10.
Telf. Central 3717.

em.

Journal nr. 304,72

(Bødes anført I svarskrivelsen.)

--/?4,

LANDBRUGSMINISTERIET

I henhold til 1, stk. 5, i lov nr. 24o af 7. juni 1952 om visse

landbrugsejendommen brug og overgang til selveje skal man anmode om, at

der må blive foretaget notering i tingbogen om, at den Gisselfeld kloster

tilhørende landbrugsejendovatr. nr. 12e Nielstrup by, Ulse sogn, med

1 tdr. 6 skp. o fdk. o alb. hartkorn er omfattet af lov nr. 240 af

7. juni 1952.
M.P. M.V.

E.B.

HANS NIELSEN
4

Til dommeren i Vordingborg. tv
z
ø
tn

49751

H

O
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Stempel:	 IF kr . 00 øre d717,-/7-6

111 1111 11111111

MatrwItrw- 12.43 neittrupt,	
Anmelder

tr 3, $ e Sean„ • 	
Gisselfeld Klosters Kontor

265&
	 ,OTTEHØJ pr. HASLEV

7 JULI 1967

S00004585S 27 N 347
, A00059162A 88300723

1

'"1{	 § ..fr;

Un4ers4revne Gvardiraktør tor GISSELFELD KLOSTER Grev %ud

DennesktoldamSøe, erklmrer herved, et den Itlosteret tilhørende

EJODdOEIViatkr*Nr., 12.4 X/Ølstrup * Ulse Sag% «d et Areal Paa 7,2020

be og at Hartkorn 1 Td¥ 6 Skp* Fdk* O AtN fremtidig skal være

fuldstmdig fredet for enteer Form for :agt... ^ 14øvelse„ være aig med

£ihditivaaben, med Hunde eller med Ftelder af hvad navn nævnes kan,

alene md Forbehold af do Brugeren Vad Jagtloven at' 3,3i 1967 g 38

tillagte Rettigheder%

Dog skal Ejeren af den tilstødende Ejendom * Matr*Nr*

old, samt Bierne at MetrÖNr. 6.n„ 11.e * 114 Wielstrup, og Ejeren

af Zatri.Nrw 3...ta Gisselfeld eller de,, hvem Jegt.Vdøveleen er 'blevet

overdraget * være berettiget til pea Mendommens Arealer at afhente

nedlagt eller analwdt Vildts som er faldet pas Matrw gr 12-4 Niel.

Strup, men fældet Daa et af de fornævnte Matr4Nr44

B3eren af MatrwNr4 12.4 Htelstrup er pligtig at ~Ide.. eventuel.

Ze Overtmdeleer at nærværende Deklaration til Ejeren eller Bjerne af

Ustr.nr * 24.a Gisselfeld * 1-m ibidem, begge Breaby SOgn, samt 6.n i 11..0

13,4 Nieletrup* tilse Sogn.

Featelaborattiget er Ejerne at navel Matrwfir* l2 e Nielstrup

$0m af 2-a Gieselfeld, 3..«a Gisselfeld oh 6.4 1 11.e og 11.f Nie1strupw

GISSELFELD ZLOUL11, den k, inli 1967.
K.Danneskiold-Samsøe.

Bestillings
formular

F Til Vitterlighed «Underskriftens Agthed,Date.
Jensen & Kieldscov Alkiriiihihs MAUR/led o g Underskriverens Myndighed* (Vend)
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/3-4;7- .-‘--33.Hoffmeyer. 	 H.de Segne d 'Acqueria.
Sekretær.	 Godsfuldmægtig.

Hesede Skov pr. Haslev.	 Gisselfeld pr. Haslev.
indført i dagbogen for Haslev retslo eds, 14. 7 JULI 19647

Lyst
Tingbog 1%,-,	 Akt: skab /9 nr,

Genpartens rigtighed bekræftes.
Tinglysningskontoret i Haslev

deo 7/7 /91?

'N\

W. Johanee4

i.')-

x	 `<

S's

J

-

•

SamlePDF - side 96 af 211



andvæsens-
vnet:

ndvars-
ingen:

orhand-
ngerne:

formular

Å,
_ , 	

Stempel:	 kr.	 øre	 Akt: Skab P nr. /10Mtr. nr., ejerlav, sogn: 	 8c	 16b
(udfyldes af dommerkontoret)0 København kvarter) V. Egede by og

,5

-0
eller (i de senderjydske lands-

-0 Ch ••••

-,, e 0
Q o E	 dele) bd. og bl. !tingbogen,	 sogn

Købers }I-, 

Kreditors.. -.17 =": 1 1 	 art. nr., ejerlav, sogn.

4	 4 I—3:	 Gade og hus nr.: Anmelder:8 3
Det danske Hedeselskab

.).;':d AUG. 1971
,i '' d

	

	 2 6	 Ringstedgade 56, 47oo Næstved

b . nr. 475
E ,.,,
“. 4.:Pr 1971 den 29. juli afholdtes på begæring af Gisselfeld kloster en landvæsens-
._=_.

.,,? ævnsforretning på ejendommen matr. nr . 8c, Vester Egede by og sogn, tilhørende

isselfeld kloster (bilag 1).

nledningen var ønsket om lovliggørelse af afledning af renset husspildevand fra

atr. nr . 8c ibd.

bopæl:

Dette bestod af formanden gdr. G. Stengaard.Hansen, Tjæreby, 4690

,Haslev,-samt.nævnsmændene

gdr. Johs. Sennahøj, Kongsted mark, 4683 Rønnede,

kredsformand Poul Poulsen, den gl. central, 4682 Tureby.

Følgende var indvarslet ved anbefalet brev:

Gisselfeld kloster, Jettth ,øj,, 469"tHaslev,
.	 • '

Rønnede kommunes sundhedskommission, v/fmd. Henrik Petersen, Drue-
strup, 4653 Karise,

Det danske Hedeselskab, 47oo Næstved.

Alle var mødt.

For Gisselfeld kloster mødte materialforvalter Winge, -skovrider

Holten og skovfoged Hofmeyer,

For Hedeselskabet mødte A. Madsen.

Efter at forretningens lovlighed var konStateret, forklarede A. Mad-

sen det fremlagte af Hedeselskabet udarbejdede projekt datetet 5.

juli 1971.

Projektet, der bestod af projektbeskrivelse med overslag (bilag 2),

og oversigtskort 1:1000(bilag 3), gik ud på fra en på ejendommen stå-

ende lop omfbrØnd at føre det til denne fra ejendommens trixtank kom-

mende rensede spildevand videre mod nord over matr.nr . 8c og 16b,

begge af Vester Egede by og sogn, til udløb i åben grøft på sidst-

nævnte matr.nr . Begge ejendomme ejes af Gisselfeld kloster.

Forholdene besigtigedes derefter i marken, og da ingen havde noget

mod projektets gennemførelse, drøftede nævnet sagen og afsagde føl-

gende

Kendelse.

Under henvisning til det foran anførte og de til fot:handlingerne

knyttede bemærkninger skønner landvæsensnævnet, at de fordele, som

projektets gennemførelse vil medføre for nævnte ejendom, står i ri-

meligt forhold til de hermed forbundne udgifter.

CJensen & Kjeldskov A/S, København.
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Da landvæsensnævnet tillige er af den opfattelse, at bestemmelserne i vand-

løbslovens 5b og § 71 stk. 1 er opfyldt, gives den ønskede godkendelse på

følgende betingelser:

A. Tekniske detailler:

I. Renseanlæget, der består af en trixtank type I A --7 personer - godkendes

som værende af passende størrelse. Denne er anbragt umiddelbart øst for stue-

husets østgavl.

Afløbet fra renseanlæget skal opfylde Dansk Ingeniørforenings normer for rens-

ning af spildevand.

II. Ledningsanlæget skal bestå af en ca. 165 mlang ø lo cm g.t. betonmufferørs-

ledning, hvor samtlige samlinger gøres absolut t:,:tte med gummiringe. Ledningen

lægges med et stærk varierende fald. Minimumsfald 6 %o. Fra rørudløbet graves

mod nord over matr.nr . 16b ibd. en ca. 7o-loo meter lang åben grøft til en
eksisterende skovgrøft, der er den egentlige recipient. Den nye grøft gøres ca.

4o cm i bunden, og	 dybden sættes til 4o-5o cm. Anlæg 1:1.

B. Arbejdets udførelse:

Arbejdet udføres snarest muligt på Gisselfeld kldsters foranledning og under

tilsyn af Hedeselskabet, Næstved, samt »Rønnede kommune.

C. Erstatninger:

Ingen.

D. Anlægsudgifternes tilvejebringelse:

Samtlige med projektets gennemførelse forbundne omkostninger betales af ejerne

af matr.nr . 8c, Veter Egede by og sogn.
E. Den fremtidige vedligeholdelse:

Den fremtidige vedligeholdelse af såvel renseanlæg som ledninger påhviler den

til enhver tid værende ejer/bruger af matr.nr . 8c ibd.

Renseanlæget skal tømmes for slam, så ofte dette er nødvendigt, dog mindst 2

gange om året. 'øvrigt skal de af Nordisk Triclair udleverede retningslinier

for pasning af renseanlæget nøje følges.

F. Servitutbestemmelser:

Kendelsens bestemmelser tinglyses på nævnsformandens foranstaltning som ser-

vitutstiftende på matr.nr . 8c og 16b ,,, begge af Vester Egede by og sogn.

1. Ledningen over matr.nr . 8c ibd. og 16b ibd. skal henligge uforstyrret, og

der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og vedli-

'hgeholderse.

2. Det er forbudt at iværksætte noget, der kan være til hinder for eftersyn

eller reparationsarbejde.

3. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med fremti-

dige eftersyn- og r@parationsarbejder.

4. Erstatning for herved forvoldte skader fastsættes i mangel af mindelig over-

enskomst af uvildige mænd udmeldt af retten.

Påtaleberettiget er ejerne af matr.nr . 8c og 16b begge af Vester Egede by og

sogn.
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Med hensyn til pantegæld og servitutter henvises til ejemdommens blad i ting-

bogen.

De med sagens behandling for landvæsensnævnet forbundne omkostninger betales af

Gisselfeld kloster, Jettehøj, 4690 Haslev.

Thi bestemmesf

De foran omhandlede arbejder vil være at fremme, udføre samt vedligeholde og ud-

gifterne derved at afholde som foran bestemt og i det hele under adfærd efter

loven.

Tjæreby, den lo. august 1971

sign.:
	

Johs. Sennahøj.	 Poul Poulsen.	 Stengaard Hansen
nævnsformand

•	 Gratis iflg. lov nr. 214, april 1949 § 98 stk. 1.

Indført i dagbogen for H aslev
retskreds, d. 

2 6 AUG. 1971

Lyst
IrsrgbogZ;f,4_,?_	 Akt: Skab 4 Nt. /9.?)

Kurt Andersen

Genpartens rigtighed bekræftes.
Tinglysningskontoret i Haslev

den 2 6 AUG. 1971

•
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Stempel:, ,25	 kr. 00 øre4 Akt: Skab	 nr. 17"{)
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

- SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS

AKTIESELSKAB

SFAS

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

eller (i dd.sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,'
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

38,17,25b,4b,7b ,6b,

Vester—Egede by og sogn

315Ø
,1 6	 1972

10 kV linie AEAB	 delel. nr 	
st.1645

-

L_	 \

e

4690 Haslev

•

Deklaration

Gisselfeld Kloster

meddeler herved SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB SEAS eller den, til hvem SEAS
eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse
til på nedennævnte ejendomme

at lade anbringe xxmximzsbd:lixekwa(tximidt/tatagmx jordkabler, transformerstationer samt øvrige til
fremføring af elektricitet nødvendige dele. Anbringelsen vil ske således som angivet på vedhæftede plan.

På samme betingelser afgiver jeg/vi til SEAS det til anbringelse af disse dele nødvendige jordareal,
og jeg/vi indgår på, at benyttelsen af de jordarealer, der grænser til ledningsanlægget, er underkastet de
til enhver tid gældende bestemmelser i love og forskrifter for elektriske anlæg.

i'jeccxedcx130~01)(11(dex)bDut§xixockexxkt-~bagt2bvxtiojdemeyiffiSpoxliCafflklitbe~gxtit
xbeggcxWxxnakildccd,eliWxsx41~2~steunior;d3d3TxxpTimigdmulArgo~lutrost~Df
x2X~drxxwidwr-Ndx3QX)dD23cace«Xac<11Pfex)ixixixfccxxeice~xttotocbcbentocirxIcelemexhiffipc
xsInuxije~j'godcb~xstfkrcx~x~ItixbuoxbudteoltbypdcDovijxxixdbmatxew
xristwixx~~ffiogzidDincoot)1Mg3cmxtbckdoittgoicrix For jordkabler gælder, at bygninger og træer
samt buske skal holdes mindst 1 m fra kablet.

Fremdeles giver jeg/vi SEAS ret til at beklippe træerne og adgang til eftersyn af ledningerne, alt
i det omfang, som driften kræver.

Bestillings-
formular

G
BI.290-600-5-70 JP

Jensen & Kleldskov A/S, København
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Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m. m.

SEAS yder for denne tilladelse demaitektdeMemnumainioptpc~pfonnticcAcxxxxxxbrx
yfinxbmcgunc~sdopitiric~)imixilcxxxxxxktx1Q-xxixxxribffxmactioxixRamtukgrtudx
Yix1~KkxDdxgenwfit,~Exle ingen Erstatning.

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS, erstattes efter skadens størrelse.

SEAS er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS er berettiget fil at lade deklarationen
tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og servitutter henvises
til ejendomsbladet. 	 -

Deklarationen skal ikke - Være til hinder for ejendommen(e)s prioritering.
Under hensyntagen til-, at vor lo kV linie AEAB nedlægges i jordkabel,
yder Gisselfeld Kloster herfor kr. 300o oo

Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift
navn, stilling,	 bopæl

Til vitterlighed

4/2-72 Matr.nr.38,17,25b,

_	 .

Vester-Egede by

II	 ",4b,7b,6b, 	

Chr. Danneskiold-Samsøe E. Preuss
Vester-Egede
sogn

Birte
Hoffmeyer
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Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift
navn, stilling, bopæl

Til vitterlighed
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/7o

Indført I dagbogen for Haslev
retskreds, d.	 6 JUNI 1972

st
Tingbog	 W,Akt: Skab

• Kørlfgsfeldt

GenPatierte rigtighed bekræftes.
TinglysningskontoretI Haslev

den —
6 JUNI 1972

•
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Stempel: 25 kr. 00 Akt: Skab
(udfyldes at dommerkontoret)

O

t>
5 2 2,

	

O	 =

d ••
o

1;.2!o.

• 

tt
å "C
Isa

• g 4

	

g

•	

O.
• O

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 16a,
(i København kvarter) V . Egede by,

eller (i de senderjydske lands- V . Egede sogn.
dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

i NOV. 199

D E K L A R A T I 0 N.

Vedr.: Landevej nr. 615, Haslev - V. Egede, st. 27,222 - 27,414 km v.s.,
i V. Egede. 

I anledning af arealomlægning, hvorefter landbrugspligten kan ophæves på
ejendommen, matr.nr. 16a, V. Egede by og sogn, hastsættes herved, at rest-
ejendommen med de eksisterende bygninger fremtidig alene må anvendes til
beboelse for en familie.

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen, herunder aflagte landbrugsbygnin-
ger, til handel, håndværk, industri eller lignende tillades ikke.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til e-
jendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne deklaration er Storstrøms amtsråd og Ministe-
riet for offentlige arbejder som vejbestyrelse.

Gisselfeld	 den 25. 10. 1973

Chr. Danneskiold-Samsøe
Navn.

: -,, c3.ført i dagbogen for Store-Heddinge
• .tskreds den

1 NOV. 1973

LYST. Tingbog. Bd il	 'kt:skab n , ) 77

(i.:):-)?.£-:.-,ns rigtighed bekræf.:»Tii
' ),):,71,:3 .rf:1 i tore,-Seddinge m.v. C:C3	 7 NOV. 1973	 /9. /

,<..t),:,/,..„,2:-/.',z--› ....A.,,

J. nr. 2o61-152-3 (5).Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov AIS, København
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•
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•

Bestillings-
formular

H

(c11 «. 7 HOV, 1973,)

.

J.nr. 2o61-152-3 (5). //)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 33,	 Stempel: 25 kr.	 00
(i København kvarter)	 V . Egede by,

eller (i de sønderjydske lands- V . Egede sogn.
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Akt: Skab ifVnr.c.V1/7
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE

JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES
RAMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELF. (03) 72 01 49

/0J -76 	 I wki\i, 1973

DEKLARATION

Vedr.: Landevej nr. 615, Haslev - V. Egede, st. ca. 27,o - st. ca. 27,o8o
km h.s., i V. Egede. 

I anledning af arealomlægning, hvorefter landbrugspligten kan ophæves på
ejendommen, matr.nr . 33, V. Egede by og sogn, fastsættes herved, at rest-
ejendommen med de eksisterende bygninger fremtidig alene må anvendes til
beboelse for en familie.

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen, herunder aflagte landbrugsbyg-
ninger, til handel, håndværk, industri eller lignende tillades ikke.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne deklaration er Storstrøms amtsråd og Ministe-
riet for offentlige arbejder som vejbestyrelse.	 -

Gisselfeld	 den 25. 10. 1973

Chr. Danneskiold Samsøe

Navn.

Tført i dagbogen for Store-i:Ieddinge
. ,.tskreds den

1 'NU, 1 J.-1")

LYST. Tingbog. B4) kt:skab	 r .(1/9

Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Bestillings-
formular

H

9, NOV, 9973

LYST. Tingbo g . Bd	 k t sk a

1(1. Atdersel
Genpartens rigtighed bekræftet 	 -

Dommeren i Store-Heddinge m.v., den - -7 NOV. 1973J. nr. 2o61-152-3 (5),

Jensen & Kjeldskov A/S, København

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9c,	 Stempel:

(i København kvarter) Vester Egede by,
eller (i de senderjydske lands- Vester Egede sogn.
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

37? - I fin 1973.

25 kr. 00	 Akt: Skab Mr.v777
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE
JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIESR AmsHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELF. (03) 72 01 49

DEKLARATION

Vedr.: Hovedlandevej nr. 152, Næstved - Rønnede, st. 13,910 km h.s.,
i V. Egede.

I anledning af arealomlægning, hvorefter landbrugspligten kan ophæves
på ejendommen, matr.nr. 9c, V. Egede by og sogn, fastsættes herved, at
restejendommen med de eksisterende bygninger fremtidig alene må anven-
des til beboelse for en familie.

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen, herunder aflagte landbrugsbyg-
ninger, til handel, håndværk, industri eller lignende tillades ikke.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne deklaration er Storstrøms amtsråd og Mini-
steriet for offentlige arbejder som vejbestyrelse.

Gisselfeld 	 den  25. 10. 1973 

Chr. Danneskiold-Samsøe
Navn.

i dagbogen for Store-Heddinge
- • etskreds den
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Akt: Skab	 nr. J/7
(udfyldes af dommerkontoret)

Stempel: 25 kr. 00

Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE

JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES

R AMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELF. (03) 72 01 49
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•
•

Bestillings-
formular

H

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 7b,
(i København kvarter) V. Egede by,

eller (i de sønderjydske lands- V. Egede sogn.
dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

/.9.?/,- 1 NOV. 1973

DEKLARATION.

Vedr.: Hovedlandevej nr. 152, Næstved - Rønnede, st. 14,158 - st. ca.
14,255 km h.s., i V. Egede. 

I anledning af arealomlægning, hvorefter landbrugspligten kan ophæves
på ejendommen, matr.nr . 7b, V. Egede by og sogn, fastsættes.lherved, at
restejendommen med de eksisterende bygninger fremtidig alene må anven-
des til beboelse for en familie.

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen, herunder aflagte landbrugsbyg-
ninger, til handel, håndværk, industri eller lignende tillades ikke.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne deklaration er Storstrøms amtsråd og Mini-
steriet for offentlige arbejder som vejbestyrelse.

Gisselfeld	 den 25. 10. 1973

Chr. Danneskiold-Samsce
Navn.

Indført i dagbogen for Store-Heddinge
etskreds den

1 NOV 1973

LYST. Tingbog. Bd.V	 kt:skab n /16

Kurt Andersen

G4-...apartens rigtighed bekræftes

ir.)ummeren i Store-Heddinge m.v. den	 7 NOV 1973

J. nr. 2o61-152-5 (5).

Jensen & Kjeldskov AIS, København
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Akt: Skab
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8e,	 Stempel:	 25 kr.	 00
(i København kvarter) V. Egede by,

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

art. nr ., ejerlav, sogn.

/e4-;-?-. 1 NOV. 1973

Gade og hus nr.:
	 Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE

JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES
RAMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELF. (03) 72 01 49

DEKLARATION

Vedr.:-Hovedlandevej nr. 152, Næstved - Rønnede, et. 13,75o - 13,817
km v.s. i V. Egede. 

I anledning af arealomlægning, hvorefter landbrugspligten kan ophæves
på ejendommen, matr.nr . 8c, V. Egede by og sogn, fastsættes herved, at
restejendommen med de eksisterende bygninger fremtidig alene må anven-
des til beboelse for en familie.

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen, herunder aflagte landbrugsbyg-
ninger, til handel, håndværk, industri eller lignende tillades ikke.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne deklaration er Storstrøms amtsråd og Mini-
steriet for offentlige arbejder som vejbestyrelse.

Gisselfeld den 25. 10. 1973

Chr. Danneskiold-Samsøe

Navn.

Vindført i dagbogen for Store-Heddinge
- atskreds den	 m 

NOV. IR

LYST. Tingbog. Bd	 Akt :skabdnr
1, >ur-t AD rsen

0...;:upartens rigtighed bekræftes43ranseren i Store-Heddinge m.v. den— 
7 NOV. 1973 4,4 A-4)

Bestillings-
formular

H

J.nr. 2061-152-3 (5).

Jensen & Kjeldskov A/S, København
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96,
V. Egede by,
V. Egede sogn.

Stempel: 25 kr. 00 - Akt: Skab
(udfyldes af dommerkontoret)

LYST. Tingbog. Bd kt:skab
Avdersen

et*Z.iarifm rigtighed belcmixi

J. nr. 2061-152-3 (5). 7 NOV. 1973 ,r/i,t)LIC•åzaw.'4';',n i More Heddinge m.v, C..C3

4 'W''difr~1

•
•

Bestillings-
formular

H

Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og b!.1 tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:
	 Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE

JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES

/' ?5.
	 RAMSHERRED 7 4700 NÆSTVED - TELF. (03) 72 01 49

1 NOV. 1973

DEKLARATION

Vedr.: Hovedlandevej nr. 152, Næstved - Rønnede, st. 13,910 km h.s.,
i V. Egede.

I anledning af arealomlægning, hvorefter landbrugspligten kan ophæves
på ejendommen, matr.nr . 9b, V. Egede by og sogn, fastsættes herved, at
restejendommen med de eksisterende bygninger fremtidig alene må anven-
des til beboelse for én familie.

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen, herunder aflagte landbrugsbyg-
ninger, til handel, håndværk, industri eller lignende tillades ikke.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne deklaration er Storstrøms amtsråd og Mini-
steriet for offentlige arbejder som vejbestyrelse.

Gisselfeld	 den 25. 10. 1973

Chr. Danneskiold-SamBøe

Navn.

- ndført i dagbogen for Store-Heddinge
etskreds den	 - I NOV. 1973

Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de senderjydske lands-

dele) bd. og bl. l tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

1 NOV.•

14a	 Stempel: 25 kr. 00
V. Egede by'
V. Egede sogn.

Akt: Skab nrc yr7
(udfyldes af dommerkonto et)

Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE

JUUL NIELSEN, THOMSEN OG kANNERF.::,
RAMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELF. (03) 72 01 44

•
•

DEKLARA.TION.,

Vedr. Hovedlande vej nr ., 152, Næstved -• Rønnede, st. 14 152 km.h.s:',,
i V. Egede: 

I anlednigig af udstykning af en med et enfamilieshus bebygget parcel
(funktionærbolig) af ejendommen, matr.nr. 14a, V. Egede by og sogn,
fastsættes herved, at restejendommen med de eksisterende bygninger
fremtidig alene må anvendes til ,beboelse for en familie..

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen, herunder aflagte landbrugs-
bygninger, til handel ', håndværk, industri eller lignende tillades ikke.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne deklaration er Storstrøms amtsråd og Mi-
nisteriet for offentlige arbejder som vejbestyrelse.

Gisselfeld	 den 25. 10. 1973

Chr. Danneskiold-Samsee
Navn.

udført i dagbogen for Store-Heddinge
c3tskreds den

LYST. Tingbog.

[-MV. lffR

Bd	 Akt:skabIA/nrAV7
r Adrz.-.rsen

fa,!=r,,JP.ri..,.' r rigtighed bekra-f.):4-T.a.mcren i ■.:toritr-lh'eddinge m.v. c".er.. 	— 7 NOV. 1973

Bestillings-
formular

H

J. nr;2O61-152-3 (5).

Jensen & Kjeldskov AIS, København
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderydske

dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: 25 kr. 00 Akt: Skab # nr ^
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.	 Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE
JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES

Matr.nr. 6a
	 RAMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELP. (03) 7201 49

Vester Egede by og sogn

"21/j	 0

DEKLARATION

I anledning af omdeling mellem matr.nr . 6a og 10a, Vester-Egede by og sogn,
hvorved der fastlægges nyt skel omkring bygningerne på matr.nr . 6a, fast-
sættes-herved følgende

Bestemmelser: 

Ved fremtidig bebyggelse af jorderne grænsende til matr.nr . 6a skal den
efter byggelovgivningen tilladelige bygningshøjde og afstand beregnes ud-
fra en linie, der ligger i en afstand af 10,00 m fra den på matr.nr . 6a
beliggende stråtækte vestlige længe, som nærmere vist på vedhæftede rids,
hvorpå den pågældende linie er anført som det byggeretlige skel mellem
de 2 ejendomme.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 6a, Vester-Egede by og
sogn med prioritet forud for al pantegæld på ejendommen, bortset fra eksi-
sterende lån til kredit- og hypotekforeninger eller Sparekasser, men angår
efter omdelingen alene landbrugsjorderne under matr.nr . 10a.

Påtaleretten tilkommer Rønnede kommunalbestyrelse og Storstrøms amtsråd.

Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Dato:	 22/10 1973

• som ejer af matr.nr . 6a•	
Chr. Danneskiold-Samsøe

Rønnede kommunalbestyrelse meddeler herved samtykke i henhold til landsbygge-
lovens §-4, stk. 2 til nærværende byggeservituts stiftelse.

Dato: 19. dec. 1973

.....	 . f..	 .s.ø.r.e.n.s.e.n. ...........

borgmester	 kommuneingeniør

Bestillings-
formular

H Jensen Kjeldikov A/S, København
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retskreds den	 r

LYST. Tingbog.Bds

Indført i dagbogen for Store-Heddinge

Kurt Andersen
Genpartens rigtighed hekræfte9

Sommeren i Store-Heddinge m.v., deri?

•
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Akt: Skab	 6r.
(udfyldes af dommerkontoret)
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Ride 1:500
MATR.NR. 6a
VES'TrR- 2 . (	 DE )31t ogS0G3
UdfwNliset ' t en3edning ef tinglymilne af
deklaration om byggerctligt elte1.
Næstved i december 1972

lomular

Y-1 fløj Jensen fk Kjeldokoa AIS

r. 20779
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Stempel:	 25 kr.	 00Mtr. nr., ejerlav, ,sogn:
(i København kvarter)

eller (i de senderjydske lands-

dele)bd. og bl. tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Matr.nr. 6b
Vester-Egede by og sogn

2/6. 1 0 JAN. IW4

Akt: Skab	 nr, 79.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

LANDINSPEKTØRERNE
JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES
"AMSHFRRED 7 - 470() NÆSTVED - TELE (03) 72'01 49

DEKLARATIO N

I anledning af omdeling mellem matr.nr . 6b og 4b, Vester-Egede by
og sogn, hvorved der fastlægges nyt skel omkring bygningerne på
matr.nr. 6b, fastsættes herved følgende

Bestemmelser:

Ved fremtidig bebyggelse af jorderne grænsende til matr.nr . 6b skal
den efter byggelovgivningen tilladelige bygningshøjde og afstand be-
regnes udfra en linie, der ligger i en afstand af 8,00 m fra den på
matr.nr. 6b beliggende nedlagte landbrugsbygning, som nærmere vist
på vedhæftede rids, hvorpå den pågældende linie er anført som det
byggeretlige skel mellem de 2 ejendomme.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr . 6b, Vester-Egede
by og sogn med prioritet forud for al pantegæld på ejendommen, bort-
set fra eksisterende lån til kredit- og hypotekforeninger eller Spa-
rekasser, men angår efter omdelingen alene landbrugsjorderne under
matr.nr . 4b.

Påtaleretten tilkommer Rønnede kommunalbestyrelse og Storstrøms amtsråd.

Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

dato:	 22/10 73

Som ejer af matr.nr . 6b•

	

	
Chr. Danneskiold-Samsøe

Rønnede kommunalbestyrelse meddeler herved samtykke i henhold til lands-
byggelovens	 4, stk. 2 til nærværende byggeservituts stiftelse.

Dato: 6. dec. 1973

Chr. Nielsen Anker Sørensen

borgmester	 kommuneingeniør

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København

SamlePDF - side 124 af 211



Indført i dagbogen for Store-Heddinge
retskreds den	

,k1,IW 1974 -

LYST. Tingbog. B

Kurt Andersen
Genpartens rigtighed bekræfte

Deromeren i Store-Heddinge m.v., åd 2 3 JAN. 1974'
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Rids 1.s 500e,
MATR.NR. 6b

VESTER,— EGEDZ. BY og SOGN

Udfærdiget ianledning af tul z:lysning af
deklaration om byggeretl5gt s/gol

Næstvod i dece r er 1972

WINW„
ndinspek ør.

Jensen & Kleldskov AIS

Joiaz, 20779
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Bestillings
formular
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Akt: Skab Jrf. (udfyldes af dommerkontoret)
Stempel:	 25 kr. 00Mtr. nr., - ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (I de senderjydske lands-

dele) bd . og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Matr.nr. 9c
Vester-Egede by og sogn

ig:7",;›

Anmelder':

LANDINSPEKTØRERNE

JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES
AMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELE (C31 72 n1 49

DEKLARATION 

I anledning af omdeling mellem matr.nr . 9c og 14a, Vester-Egede by
og sogn, hvorved der fastlægges nyt skel omkring . bygningerne på
matr.nr . 90, fastsættes herved følgende

Bestemmelser:

Ved fremtidig bebyggelse af jorderne grænsende til matr.nr . 9c skal den
efter byggelovgivningen tilladelige bygningshøjde og- afstand beregnes
udfra en linie, der ligger i en afstand af 6,00 m fra den på matr.nr.
9c beliggende nedlagte landbrugsbygning, som nærmere vist på vedhæf-
tede rids, hvorpå den pågældende linie er anført som det byggeretlige
skel mellem de 2 ejendomme.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr . 9c, Vester-Egede
by og sogn med prioritet forud for al pantegæld på ejendommen, bort-
set fra eksisterende lån til kredit- og hypotekforeninger eller Spa-
rekasser, men angår efter omdelingen alene landbrugsjorderne under
matr.nr. 14a.

Påtaleretten tilkommer Rønnede kommunalbestyrelse og Storstrøms amts-
råd.

Med-hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

Dato: 22/10 73

Som ejer af matr.nr . 9c: Chr. DanneskioldSamsøe

Rønnede kommunalbestyrelse meddeler herved samtykke i. henhold til iands-
byggelovens 4, stk. 2 til nærværende byggeservituts stiftelse.

Dato:	 6. dec.'1973

	 ÇpTi jielsen / Anker Sørensen

borgmester	 kommuneingeniør

13estIllifsgs-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Indført i dagbogen for Store-Heddinge
retskreds den

197LYST. Tingbog. •	 P4 skab 4nr.

Kurt Andersen
Genpartens rigtisiled bekræfteg

Dommeren i Store-Heddinge m.v., des 
2 3 JAN. 1974

•
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes al dommerkontoret)
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VZSTER — EGEDE BY og SOGN

Udfærdiget 5• anledning af tinglysning .af
deklaration om byggeretligt skel
Næstved i dedember 1972 '

A 2630

N

byggeretligt .skel

Landbrugs./ arder unde,
ei c inddrages under
11 g (Denderiip
skov).

Besulfings
formular

Y-1 fløj lensqp & Kieldskov AIS
u.nr o 20779

ndinspektør.
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Stempel:	 25 kr. 00 Akt: Skab Al
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele)bd . og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Matr.nr. 13b
Vester-Egede by og sogn

0 JAN, 197k

LANDINSPEKTØRERNE

JUUL NIELSEN, THOMSEN OG RANNERIES
RAMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELF. (03) 72 01 49

'DEKLARATION

I anledning af omdeling mellem matr.nr . 13b og 10a 9 Vester-Egede by
, og sogn, hvorved der fastlægges nyt skel omkring bygningerne på matr.
nr. 13b, fastsættes herved følgende

Bestemmelser:

Ved fremtidig bebyggelse af jorderne grænsende til matr.nr . 13b skal
den efter byggelovgivningen tilladelige bygningshøjde og afstand be-
regnes udfra en linie, der ligger i en afstand af 6,00 m fra den på
matr.nr . 13b beliggende nedlagte landbrugsbygning, som nærmere vist
på vedhæftede rids, hvorpå den pågældende linie er anført som det
byggeretlige skel mellem de 2 ejendomme.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr . 13b, Vester-Egede
by og sogn med proritet forud for al pantegæld på ejendommen, bortset
fra eksisterende lån til kredit- og hypotekforeninger eller Sparekas-
ser, men angår efter omdelingen alene landbrugsjorderne under matr.nr.
10a.

Påtaleretten tilkommer. Rønnede kommunalbestyrelse og Storstrøms amts-
råd.

Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

Dato: 22/10 73

som ejer af matr.nr. 13b: 	
Chr. Danneskiold-Samsøe

Rønnede kommunalbestyrelse meddeler herved samtykke i henhold til lands-
byggelovens § 4, stk. 2 til nærværende byggeservituts stiftelse.

Dato: 6. dec. 1973

Chr. Nielsen	 / Anker Sørensen

borgmester	 kommuneingeniør

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København
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kab 47nr

Indført i dagbogen for Store-Heddinge
retskreds den	 ,W1 '16,"

LYST. Tingbog. Bd.%

Kurt Andersen
Genpartens rigtighed bekræftes

»ommeren i Store-Heddinge m.v., de* 2 3 JAN. 1974

4,1r44.4-7-4,-,4~11,

•
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Akt: Skab	 nr.
(udfyld« af dommerkontor«)

VESTER - EGEDE BY og SOGN

Udfærdiget i anledning af tinglysning af
deklaration om byggeretligt skel.

Næstved i december 1972

11111 111 111111111111
S00004591S 27_N_347
A00059162A 88300723ntro.1171.3dsko,/63779
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byggerefligt ske>.

Landbrugsjorder under
13.1) inddrages under ?Og.

..•
•

Rids 1:500
MATR.NR . 13b

SamlePDF - side 132 af 211



Stempel : 25 kr. 00
(udfyldes af dommerkontoret)

Akt: Skab /V

Anmelder:'

LANDINSPEKTØRERNE
JUUL NIELSEN, THOMSEN OG. RANNEftWg
" AMSHERRED 7 - 4700 NÆSTVED - TELf. (03; 72 01 49

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Matr.nr. 33
Vester-Egede by og sogn

2/9 r

D E K L A R A T I 0 N

I anledning af omdeling mellem matr.nr . 33 og 10a, Vester-Egede by
og sogn, hvorved der fastlægges nyt skel omkring bygningerne på matr.
nr . 33, fastsættes herved følgende

Bestemmelser:

Ved fremtidig bebyggelse af jorderne grænsende til matr.nr. 33 skal den
efter byggelovgivningen tilladelige bygningshøjde og afstand bereg-
nes ud fra en linie, der ligger i en afstand af 10,00 m fra den på
matr.nr. 33 beliggende stråtækte tidligere landbrugsbygning, som nær-
mere vist på vedhæftede rids, hvorpå den pågældende linie er anført
som det byggeretlige skel mellem de 2 ejendomme.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr . 33,-.Vester-Egede
by og sogn med prioritet forud for al pantegæld på ejendommen, bort-
set fra eksisterende lån til kredit- og hypotekforeninger eller Spare-
kasser, men angår efter omdelingen alene landbrugsjorderne under matr.
nr. 10a.

Påtaleretten tilkommer Rønnede kommunalbestyrelse og Storstrøms amts-
råd.

Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommens,
blad i tingbogen.

Dato 22/10 19.73

som ejer hf matr.nr . 33:..21r,:pianneskiold-Sams0e

Rønnede kommunalbestyrelse meddeler herved samtykke i henhold til lands-
byggeloVens § 4, stk. 2 til nærværende byggeservituts stiftelse.

Dato 6. dee: 1973

Chr. Nielsen	 Anker Sørensen

borgmester	 kommuneingeniør

•
•

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København
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In,:i f ørt. i dwbogen for S-:.are-leddingo
retskreas den

Tingbog, Bd

Z'77`Q;

.G>‘	 skab //k-nrY.2.--

Kurt Andersen
Genpartens rigtighed bekræftes

»ommeren i Store-Heddinge m.v., deft 23 JAN. 1974

•

•
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Rids 1:500
MATR.NR. 33

V ESTER	 EGEDE BY og S

Udfærdiget i anledning af tinglysning af '

S00004592S 27_N_347
A00059162A 88300723
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=
deklaration om byggeretligt skel.

C OP

g r'

OGN

II%adlings
formular

Y-1 fløj

Akt: Skab	 nr.
(udfylde/ af dommerkontoret)

A - 2632

1111

Næstved i december 1972

LetAtvt,andinspektør.

J.nr. 20779

E
E
0

w

L.

i

c

C

N

byggeretligt skel!

Landbrugsj orde.-
uno'er 33 inddrages

under 1012
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12a,	 Stempel: 26- kr.

V. Egede by,

V. Egede sogn.

Akt: SkabCnr. 3 Y.72. .
(udfyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de senderjydske lands-

dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:	 Anmelder:

09,JUN1977*006544
	 Storstrøms amtskommune

•

DEKLARATION.

Vedr.: Hovedlandevej nr. 152, Næstved - Rønnede, s . 16,12o km h.s.,

ved V. Egede. 

I anledning af ændret anvendelSe af et nærmere angivet areal i

en grusgrav på landbrugsejendommen, matr.nr. 12a, V. Egede by og sogn,

fastsættes herved, følgende bestemmelser:

De på vedhæftede rids med rød skravering viste arealer 25x13o m
t.v. og 25x90 m t.h., målt langs sidevejens og hovedlandevejens nærme-

ste kørebanekanter, skal stedse holdes fri for bebyggelse, bevoksning,

skilte, parkering og anden placering af faste genstande og lignende,

der når mere end o,8 m over en flade, bestemt ved midtlinierne af ho-

vedlandevejens og sidevejens kørebaner, idet arealet skal henligge til

fri oversigt.

Såfremt forholdene på stedet efter amtsvejvæsenets påtale inden

en nærmere angiven .frist ikke bringes i overensstemmelse med nærværen

de deklarations bestemmelser, er amtsvejvæsenet berettiget til at lade

de nødvendige arbejder udføre på ejerens regning.

Vejdirektoratet og Storstrøms amtsråd er påtaleberettiget.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder hen-

vises til 112, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 585 af 2o. november 1975
af lov om offentlige veje.

Rønnede den 31. maj 1977

_Sign.,:	 Danneskiold—,Samsøe_

Navn

Bestillings-
formular

H
J. nr. 9-01-3/152/1.

Jensen & Kjeldskov A/S, København
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•

INOF2RT I DAGBOGEN

• 09. JUL 1977

RETTEN i STORE

Lys.

	

(Jur:aften,	 tJekra.,.ftw.
Dommeren i	 m. v., den

	

.-•)	 /	 . •

	

.	 .	 ..•

.‘3

ø

•

•
•
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kr.Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)

eller(i de sønderjydske land

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

4-b, m. fl. ,Stempel:

s- Vester Egede by,

Vester Egede.

Akt: Skab A) nr. 3Y -7-
(udfyldes af dommerkontoret)

Storstrøms . amtskommune
'Amtsvejinspektoratet
Amtsrådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
telf. (03) 85 5266

13,4116197J*01 1 667

DEKLARATION

I henhold til	 34 i Ministeriet for offentlige arbejders

lovbekendtgørelse nr. 585 af 2o. november 1975 af lov om of-

fentlige veje har Storstrøms amtsråd truffet bestemmelse om

pålæg af byggelinier langs

hovedlandevej nr. 152, Næstved - Rønnede 

skal holdes bag byggelinier, der på følgende strækninger nor-

malt er beliggende i en afstand af 25 meter fra hovddlandeVej-

ens kørebanemidte.

I vejens højre (sydlige) side:

'st. 2.367 - 17.575 km.

Fra hovedlandevejens begyn:dels gspunkt i hovedlandevej nr.

151, Ringsted - Næstved, på Ringvejen øst om Næstvgd til skel-

let mellem matr. nr., 4-a,, Kongsted-Borup by, KOngsted, og matr.

nr . lo, Rønnede by, Vester Egede.

I vejens venstre (nordlige) side:

st. 2,367, - 17-564 km.

Fra hovedlandevejens begyndelsespunkt i hovedlandevej nr.

151, Ringsted - Næstved, på Ringvejen øst om Næstved til skel-

let mellem den østlige tilslutning til hovedlandevej M-3o, Syd-

motorvejen, og matr. nr . 20-,a, Rønnede by, Vester Egede.

På følgende strækninger er byggelinierne normalt beliggen-

de i an afstand af 2o meter fra hovedlandevejens kørebanemidte.

I vejens højre (sydlige) side:

st. 17.575 - 18,9o7 km.

Fra skellet mellem matr. nr . 4-a, Kongsted-Borup by, Kong-

sted, og matr. nr . lo, Rønnede by, Vester Egede, til hovedlan-

devejens endepunkt i hovedlandevej nr. 115, Rønnede - Storstrøms-

broen - Majbølle, og landevej nr. 6o3, S',onnerup - Rønnede, i Rønnede.

Bestillings-
formuler

H Jensen Ft Kjeldskov A/S, København
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I vejens venstre (nordlige) side:

st. 17.564 - 18,9o7 km.

Fra skellet mellem den østlige tilslutning til hovedlande-

vej M-3o, Sydmotorvejen, og matr. nr . 2o-a, Rønnede by, Vester

Egede, til hovedlandevejens endepunkt i hovedlandevej nr. 115,

Rønnede -'Storstrømsbroen - Majbølle, og landevej nr. 6o3, Sonne-

rup - Rønnede, i Rønnede.

Såfremt fremtidig bebyggelse ikke opføres med sin jordli-

nie i samme niveau som hovedlandevejens kørebanemidte, skal be-

byggelsen i henhold til lovens § 34, stk. 4, rykkes yderligere

så meget tilbage som svarende til 2 x højdeforskellen + 1 meter

til fri passage.

Byggeliniebestemmelserne træder i kraft fra nærværende be-

kendtgørelses dato.

Nærmere oplysning om byggeliniernes beliggenhed og rets-

virksing vil kunne indhentes ved henvendelse til Storstrøms

amtskommune, amtsvejinspektoratet, Parkvej 37, 4800 Nykøbing

.F., telf. (03) 85 5266, lokal 334, 333 og. 347. Åbent dagligt

kl. o8.00 - 16.00. Lørdag lukket.

Foranstående begæres i henhold. til § 37, stk. 3, i foran-

nævnte lovbekendtgørelse tinglyst servitutstiftende for så

vidt angår følgende matr. nre., der alle berøres af byggelini-

epålægget.

Vester Egede by, Vester Egede: matr. nre, 4-b, 6-b, 7-b, 8- c,

8-f, 8-k, 9 -a, lo-a,	 11-f, 11-1* , 12-a, 12-b, 14-a, 16-b,

25-d, 25-e.

Kongsted-Borup by, Kongsted: matr. nre. 1, - c, 3 -a, 3-b, 3-g,

3-k, 4- a.

Rønnede by,-Vester Egede: matr. nre. 3 -f, 3 -i, 3 -s, 3-t, 3-u,

3-v, 4-1," 4-g, 5 -a, - 6- c, 9-at, 9 -ax,'9-ay, 9 -az, 9-aø, 9-bc,

9-bdp 9-bf, 9-bi, lo, 15-a, 16-b.

Under henvisnirig til foranstående lovbekendtgørelses §

37', stk .. 2, skal byggeliniebestemmelserne respekteres såVel

af ejendommenes ejere og brugere, s'om panthavere og andre

indehavere af rettigheder over foranstående ejendomme, uanset

hvornår deres rettigheder er, erhvervet.

DekläratiOnen kan slettes af tingbogen, når begæring herom

fremsættes af vejbestynelsen.-
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2 2 AUG. 1979

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

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

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel:	 kr.

Anmelder:

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

•

Påtaleberettiget er vejbestyrelsen for ovennævnte hoved-

landevejsstrækning, for tiden Vejdirektoratet.

Bestemmelserne i §§ 36 og 37 i lov nr. 287 af 26. juni
1975 om kommuneplanlægning finder ikke anvendelse på nær-
værende dek1Rratinn, jfr. lovens § 38.

Nykøbing F., den
AUG. ii273

.1. Poulsen

tsve'inspektør

INDFØRT I DRGCOGEN

1 3. An 179

RETTEID I STORE HEDOWE

kT

D d-Gom, , er•	 14_ G-

k.) J. ev...t.	 <

Kurt Andersen
Genpartens rigtighed bekræftes.

Dommeren 1 Store Heddinge m. v., den

Kurt Andersen

Bestillings-
formular

Jensen Et Kjeldskov A/S, KøbenhavnH
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Stempel:	 kr.	 Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

3/1

Mtr. nr.

Gade og hus nr.:	 Anmelder:

Påtegning på deklaration lyst den 13. august 1979 på

matr. nr . 4-b, m. fl., Vester Egede by, Vester Egede. 64il,)

251E8981* 02510

Nærværende deklaration begæres lyst på matr. nr . 9-aæ,

Rønnede by, Vester 'Egede.

Nykøbing F., den	 2 4 FEB.

K.I. Poulsen
amtsvejinspektør

irOFM« I DAGLOr3EN

25. FEB.1981

RETTEN I STORE HEDDINGE

Lyst

Kurt Andersen
Genpartens rigtighed bekræftes.

Dommeren i Store Heddinge m. v., den

Kurt Andersen

Bestillings-

formuler

D Jensen & Kje.ldskov, Diaprint A/S 01-54 44 22
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Matr. nr.

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

Stempel kr.

8 d, Rønnede By,
V. Egede.

Akt: Skab, nr.
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

02.SEM9B0* 1211.6

Kommissarius ved Statens ekspro-
priationer på øerne ,Kronorinses-
segade 28, 4. , 1306 København K .

BESTEMMELSER,

der ved ekspropriation efter reglerne i lov nr. 186 af 4. juni 1964 i anledning af
anlægget af Sydmotorvejen Høsten Torp-Rønnede er pålagt nedennævnte ejendomme
af Rønnede By, V . Egede, Kongsted-Borup By, Kongsted, Nielstrup By, Ulse, og

V. Egede By, V. Egede, og som vil være at sikre ved tinglysning:
Matr. .nr .	 1 og 2 c,	 Ejeren er pligtig at drage omsorg for, at der ingen
ibd. , samt 12 a,	 direkte kørende, gående eller anden færdsel finder sted mellem
V. Egede By,	 ejendommen og hovedlandevej nr. 152 uden for de ved ekspropria
V . Egede . tionsforretningen, den 6. januar 1972 vedtagne adgange, samt ,at

udvidet benyttelse af disse adgange ikke må ske tr 'den vejdirek-

toratets tilladelse .
Vejdirektoratet er påtaleberettiget.

Ejeren er pligtig at drage omsorg for, at der på det
på vedhæftede rids med skravering angivne areal af ejendommen
intet forefindes, som rager mere end 1 m op over en plan
gennem de tilgrænsende vejbaners midte .

Vedkommende vejbestyrelse er påtaleberettiget.

Ejeren er pligtig at respektere, at der i det på ved-
hæftede rids med , skravering angivne areal af ejendommen er
nedlagt en rørledning, samt at arealet ikke må bebygges eller
beplantes med træer eller buske .

Ejeren er endvidere pligtig at tåle, at der foretages
fornødent eftersyn og vedligeholdelse af ledningen mod erstat-
ning for derved eventuelt forvoldt skade, hvilken erstatning
i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af uvildige, af
retten udmeldte mænd.

Vedkommende ledningsejer er påtaleberettiget.

Til den over ejendommen fra hovedlandevejen langs
denne til skellet Mod matr. .nr . 3 o, Kongsted-Borup By, Kong-
sted; --førende-prvate fællesvej har ejerne af matr. .nr . 3 k, ibd. ,
.3 o, 5 a, 6 a, 6 d og 11 c, ibd. , færdselsret.

Den pågældende vej er angivet på matrikelkortet.

De færdselsberettigede er hver for sig påtaleberetti-
gede.

Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Øerne,

den 29. august 1980.
Lindtner

Form. 167 G Otto. B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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INDFUT I DAGBOGEN

ti

0' 7. 5)1'2.1 ge.ri

R:,: fTE g 1. S. IBRE 1—;fUrilr1fs3E

Lyst
Kurt Andersen

Genpartens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Store Heddinge m. v., den Lf

Kurt Andersen

f 	 • •
•
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•.1A::;TV:i) (03) 12 01 45

12g

8-16003

8-16102

11019!9111113!11 11111

sA:00,9162A 8805723

Landinspektør.

A-3741

Akt: Skab ///JUUL riF!.:1 F N . '1 ,\NNE.RiES . THOMSFN 1..?"'.1)FT

0

a

(udfyldes af dommerkontoret)

N

8-16001/
8-16002

/6_2

/
I' 2-

8-16004 I
B-160o.

Signaturer.:	 II

B O = 6etOnskelpeel
s o = ser vi futsten

5-16104
8-16107

Koordinater:
punkt	 y	 x
16102 • 93160,36 10'77/7,61
16/04	 93123,81 10'7662,55

Rids :1000

vedr oversigtsareal på

~ir. nr

Kongsted-Borup • by,. Kongsted sogn

Udfærdiget i anledning af tinglysning af
bestemmelser om oversigts Forhold pd

det med skravering' viste 	 1.

Næstved november* 19'76.

Bestillings-
formular

Y -1 fløj Jensen & Kjddskov A/S

lyr. 22819
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/2g

Afløbsledning
Indtegnet ef-
ter projekt.--,\

--eksy,„
ecy

8-16002

/25

1111111111111111111
S000046018 27_N 347
A00059162A 88300723

Bestillings-
formular

y -1 fløj

JUUL NIELSEN . RANNERIES . THOMSEN Et TOFT

LANDINSPEKTØRER

FARIMAGSVEJ 8 4700 NÆSTVED (03) 72 01 49

Nord.

Akt: Skab /:/ nr./3i-
(udfyldes af dommerkontoret)

eif

411141-1N441.41/(#1/1"1411141,1***6,461"

"?••?ecle

7,

Rids 1:1000
vedr. afløbsledning pc;

/Vatr. nr. 1/2g

Vester-Egede by og sogn

Udfærdiget anledning af
deklaration om den med
kraftig punktering viste
afløbsledning.

Næstved i april 197'7_,

‘.1(
Landinsp tør.

Jensen & Kjeldskov A/S

i:nr: 22819

de
ørø

A - 3766
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kr.Stempel• Akt: Skab /V nr. ..4V,2-*
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers
bopæl:

Kreditors

Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)

de; sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

-Gade og hus nr.:	 Anmelder:

Matr. nr. 14
a 	

•
	

Gisselfeld Gods
Vester Egede by og sogn 	 4690 Haslev

DUEL 1980 i, 16732

DEKLARATION

A
I anledning af en over matr.. nr ,,

b
:»Vester Egede by

og sogn, nedgravet kloakledniiig.:(SiVedræn) fastsættes
følgende bestemmelser:

1. Den på vedhæftede rids visteklakledning skal tåles
af den til enhver tid værende ejer af det pågældende
areal.

2. Ledningen skal henligge uforstyrret, og det er forbudt
på det med skravering fremhæved areal at bygge, fore-
tage beplantning af træer eller buske med dybtgående
rødder, eller overhovedet iværlsætte noget, der kan være
til skade for ledninge4 eller til hinder for adgangen
dertil.

3. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være
forbundet med evt. fremtidige eftersyns- og reperations-
arbejder. Erstatning for evt. herved forvoldt skade fast-
sættes i mangel af almindelig aftalt overenskomst af
uvildige mænd udmeldt af retten.

4. Berettiget til at bruge ledningen er ejeren af matr. nr
14 Vester Egede by og sogn.

5. Vegiligeholdelse af ledningen påhviler ejeren af matr nr.
14 Vester Egede by og sogn.

Nærværende deklaratiopn begæres tinglyst servitutstift-
ende på matr. nr . 4 Vester Egede by og sogn.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer Rønnede kommune.

.///9(fo
Dato:	 •
Som ejer af matr. nr . 4b vester Egede by og sogn:

'I medfør af kommuneplanlovena § 36 stk. 1 meddeler Rønnede kommune herved
samtykke til, at nærværende deklaration tinglyses på ejendommen, idet de-
klarationen ikke nødvendiggør udarbejdelse af lokalplan.

Jensen & Kjeldskov A/S, København

Røn de .. • „,,, e, den 2. e emb	 1980.
f / 4, .

'etersen
'borgmester	 / An e arenaen

kommdneingenlør

Besti llings-

formu lar

D
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INDFUT I D/163GGEN

04. DEC. 1980

REIrEN i STORE !ff.-0D;N5sE

Lyst

Kurt Andersen
Genpartens rigtighed bekræftes.

Dommeren i Store Heddinge M. v., den

Kurt Andersen
2 UEC. S)21

•
•

•
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KLOAKLEDNIN
SERVITUT BELAGT AREA

1,00
1,00

412

^

l.,00

1 41

arkitekt

11111111 11 11 1111111
S00004602S 27_N_347
A00059162A 88300723

c

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

DEKLARATIONSRIDS
vedrørende 5
MATR. NR. 4 — VESTER EGEDE BY OG SOGN

udfærekiget i november 19W

m(3tforhold 1:500

formular

Y-1 f løj . Jensen & ICjeldskov A/S SamlePDF - side 157 af 211



kommune )Anmelder:

Fredningsstyrelsen, København.

,(t4 1« F/

den 3 august 1981 irsten-Elizabet 4..gsbro
antikvar, mag.art.

Ingen stempelafgift
	

1* Akt: Skat. nrd..3
(jvf. just.m. cirkl. 16/61941.)

	 (udfyldes ef dommerkontoret)

31akCngsted-Borup by og
14a Vester- Egede by

Gade og hus nr.:	 Kongsted og V. Egede sogne (Rønnede
Storstrøms amt.

Mtr. nr.

J.nr. F. 53-1624

G4 AUG1981* 09 0 8 3	 Originaldokument. 

På ovennævnte ejendom, tilhørende 	 Gisselfeld Kloster,

4690 Haslev
er det nedenfor beskrevne fortidsminde beskyttet i henhold til naturfredningslovens § 48.

mb. 3026:9	 Mølledæmning 

Dæmningen består af en ca. 56 m lang jordvold, der er indtil
3 meter høj og ca. 1,50 meter bred. Dæmningens sider er delvis
kampestenssatte.

Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller
beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning,
bebyggelse eller henlæggelse af jord,sten og af ald.

FR it\UNGSZ.,■TY7tELSEi4

Pro	 n °maltningen
MMILEGADE 13

KØBENHAVN. K

INDFØRT I DAGBOGEN

0 4. t:UG. I 8 1

i;ETTEN I STORE HEDDINGE

Genbestillings-
nr. 4846

Lyst
Kurt Andersen

Genpartens rigtighed bekræftes.1.)o inmeren i Store Heddinge Ø v., den
Kurt Andersen

Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S 01-54 44 22

AIM. 1981

Fu 02-4 a
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irsten-Elizabeth Høgsbro
mag.art.

• Stempel:	 kr	 Akt: Skab	 nr.i//2-
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr.	 31
a
 Kongsted-Borup by og

14
a
 Vester Egede by

Gade og hus nr.: Kongsted og V.Egede sogne (Rønnede kommune)	 Anmelder:
Storstrøms amt	

Fredningsstyrelsen

214.AUG1981* 09b64
	 København, den 21.8.1981

(

Vedr. ændring af registreringsnummer vedr. det jordfaste fortids-
minde "Mølledæmning", tinglyst på Kongsted-Borup by, matr.nr. 31a,
Kongsted sogn, og Vester Egede by, matr.nr . 14a , Vester Egedede
sogn.

Den fredede mølledæmnings registreringsnummer er mb. 3826:9, og
ikke som anført mb. 3o26:9 i det pr. 4. august 1981 tinglyste do-
kument vedrørende dette fortidsmindes fredningsmæssige status.

Med venlig hilsen

FREDNINGSSTYRELSEN
Fortidsmindeforvaltningen

AMALIEGADE 13
1256 KØBENHAVN K

INElF g RT I DAGBOGEN •

.	 _	 .	 .

2 k f-s.=la I 8 1

iEirEl:! STORE HEDDINGE

Lyst
K1111 A ncierseil

Genpartens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Store Heddinge ni. v., den

Kurt Andersen

-V,-

Bestillings-

formular

D Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S 01 -54 44 22
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,Stit	 A	 %
ludlyl—deo s deammirliontoM)

Købe s

Kreditors 1 bopæl '

KOPI Anm( 'der:

r..,;., ei Lii-,	 3 a m.fl.
'I København kvarter)

el , er (I de senderjydske lands+ Vester Egede
di le) bd. og bl. I tingbogen,

In. nr., ejerlav, sogn.

G ide og hus nr.:

GENPART AF SKRIVELSE AF 25/2 1952 til GI3SELFELDKLOSTER m.N

I anledning af stedfindende omskrivning af tingbøgerne skal man
herved forespørge, om reservationer iflg. ældre skøder om veje,

stier, oldtidsminder, jagtpassage, fiskeri i en å, vanding af enge

i Vester Egede 111083 og om "BauneSø" kan slettes forsåvidt disse

reservationer hviler på ejendomme, der n , 1 ejes af Gisselfeld Kloster.

Ehdvidere skal man forespørge, om reservationer ifølge skøde lyst 6/9

1872 på 13 a_ m.fl. Vester.Egede, om , at ejeren ingen ret har til

plantninger på hegnet mod de tilstødende skove eller på det til samme

hørende areal, kan slettes. Nævnte ejeddom ejes nu af Gisselfeld

Kloster.

Dam-Krogh.

Fra Gisselfeld Klosters side vides intet at erindre mod, at de

ovenfor omhandlede reservationer udslettes i tingbogen.

Gisselfeld ElOosters Kontor

Jettehøj pr. HasleV, ' den 26. februar 1952

E. Preuss.

til:
Tinglysningsdommeren i Haslev.

Bfmtillings-

brmulsr
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5

1375

18.AU31983*. 09268
1 b.SEr' 1 'd 3	 16573

Akt: Skab nr. /r.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

V. Falktoft

Advokat

H.C. Andersens Boulevard 17,

1553 København V.

Matr. nr. 12 a Vester Egede by,

Vester Egede.

S E R V I T U T.

Undertegnede ejer af matr. nr. 12 a Vester Egede by,
-

1 Vester Egede, erklærer herved på egne og alle fremtidige

ejeres vegne, at den til enhver tid værende ejer af matr.

,nr.nr. 25 c Vester Egede by, Veste Egede, stedse skal være

berettiget til at udlede spildevand fra ejendommen matr.

nr . 25 c Vester Egede by, Vester Egede, gennem rørledning

under Denderupvej ind på ejendommen matr. nr . 25 c Vester
Egede, samt på denne ejendom etablere sædvanligt sivedræn,

og iøvrigE efter Rønnede kommunes forskrifter,

Omkostningerne ved etableringen af spildevandsud-

ledningen og sivedrænet afholdes alene af den til enhver

tid værende ejer af matr. nr . 25 c Vester Egede, og er så-

ledes uden udgift for ejeren af matr. nr . 12 a Vester Egede,

■ der yderligere skadesløsholdes ved eventuelle afgrødeskader.

Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ejer

af matr. nr . 25 c Vester Egede by, Vester Egede.

Nærværende servitut vil være at tinglyse på ejen-

• dommen matr.nr . 12 a Vester Egede by, Vester Egede.

Om servitutter, byrder og hæftelser henvises til

1 
ejendommens blad i tingbogen.

Navn:	 ..--"://

Stilling: (-2,-th^,., /c___,./.„

G/	 %
Bopæl:

4"6

Haslev, den oki7M..:5

- -	 ,.. .',?--.7- ;1,71. ,7' , C--	 • ''L -;,`. 4, ..--i?".... 	 4(,,,I.---')-s--,

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens
rigtighed og underskriverens myndighed:

Navn: '"(
Stilling: A/_-': fl g<<,---(

Bopæl: ,,<,«[,',y :Y- 5/ '5- 7

	

/,'	 ■.?,'	 -

	

if:7,-	 i,, ,-.-/
‘) ,/, /- '.6 G-i .SamlePDF - side 166 af 211



'I P. 1" 3
J

RETTE SURE IfEDPINGE

INDFØRT I DA BOKN

•
I medfør af kommuneplanlovens § 36 stk. 1 og 2 meddeler Rønnede

kommune herved samtykke til, at nærværende deklaration tinglyses

på ejendommen, idet deklarationen ikke nødvendiggør udarbejdelse

af lokalplan.

Rønnede kommune, den 12. sept. 1983

sign: Bent Petersen / Anker Sørensen

borgmester	 kommuneingeniør

INDFØRT I DRIAOGEN

1	 '3

RETTEN I STHE HEDRINGE

Lyst
Jens Carl Jørgensen

fm.
Genpartens rigtighed bekræftes

Dommeren i Store-Heddinge m.v., den

Jens Carl Jørgensen
fm. 2 8 SEP. 1983
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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.

Stempel: 25 kr. -- øre Akt: Skab /1/  nr..91/7"-
(udfyldes at dommerkontoret)

Anmelder:

SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS
AKTIESELSKAB

SFAS

4690 Haslev

1 OkV jordkabel - liniebetegnelse•	 AB

Lavspændingsjordkabel - st. nr.: 	 1645

Gade og hus nr.:

4b, 14a, V. Egede by, V. Egede.

7100	 •.	 ,•L r. 7 0

Deklaration

Undertegnede

meddeler herved omstående SYDØSTSJÆLLANDS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB SEAS eller den,
til hvem SEAS eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side

Bestillings-
formular

G Jensen 8. Kjeldskov, Diaprint A/S 01-140887
BI.289a-2000-9-78 'JP
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uopsigelig tilladelse til på nedennævnte ejendomme som angivet på vedhæftede plan at lade anbringe jord-
kabler og transformerstation.

Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet omkring anlæg-
get, som lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver.

Fremdeles giver jeg/vi SEAS ret til eftersyn af ledningsanlægget i det omfang, som driften kræver.

Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m. m.

Uden forudgående anmeldelse til SEAS må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder her-
under behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet, f. eks. dræning,
plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være
fare for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyn-
delse til SEAS, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablet.

SEAS yder for denne tilladelse de ,respektive ejere en erstatning en gang for alle i henhold til ud-
leveret prisblad. Erstatningen udbetales, når anlægget er færdigbygget.

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS, erstattes efter skadens størrelse.

SEAS er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS er berettiget til at lade deklarationen
tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og , servitutter henvises til
ejendomsbladet.

Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s pritiritering.

Dato Ejendommens betegnelse k ifEjerens underskriftdersrt
navn, stilling, bopæl

Til vitterlighed

Matr.nr.4b,14a,

'3/2-83 V. Egede by,

V.	 Egede. E. Danneskiold-Samsøe E. Børgaard

•
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Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift
navn, stilling, bopæl

Til vitterlighed
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I medfør af kommuneplanlovens § 36 stk. 1 og 2 meddeler Rønnede kommune

herved samtykke til, at nærværende deklaration tinglyses på ejendommen,

idet deklarationen ikke nødvendiggør udarbejdelse af lokalplan.

Rønnede kommune, den 27. september 1983

Bent Petersen

Borgmester	 / Anker Sørensen

Kommuneingeniør

INDFØRT I OPtfBnEEN•

`.•

P...- 1-T r2 I SP-??E

Lyst
Jens Carl Jørgensen

fm.
Genpartens rigtighed bekræftes

Dommeren i Store-Heddinge m.v., den i 8 OKT. 1983Jens Carl Jørgensen
fm.
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Stempel kr.	 550 , - Akt: Skab	 nr. W,"
(Udfyldes af dommerkontoret)

nr. ejerlav, sogn:

(Ejerlejlighedsnr.)
	

23.MAJ19 9,k004733

0

a.c

E

0

Gade og husnr.	 Anmelder:
12a, Vester-Egede by, Vester-Egede	 SEAS A/S

4690 Haslev

10 kV jordkabel - liniebetegnelse-  AEAB 

Lavspændingsjordkabel - st. nr.: 	 6136 

•

•

Deklaration

Undertegnede

meddeler herved omstående SEAS A/S eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettig-

heder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nedennævnte ejendomme som
angivet på vedhæftede plan at lade anbringe jordkabler og transformerstation.

Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
289-91-11-An
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Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet omkring anlægget, som

lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver.

.!:.	 ^ -:• •

Fremdeles giver jeg/vi SEAS ret til eftersyn af ledningsanlægget i det omfang, som driften kræver.

Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m.m.

Uden forudgående anmeldelse til SEAS må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder herunder

behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet, f.eks. dræning, plantning

af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en,
beskadigelse af kablet, Skal anmeldelse. om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til SEAS,
der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablet.

SEAS yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning en gang for alle i henhold til udleveret pris
blad. Erstatningen udbetales, når anlægget er færdigbygget.

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS, erstattes efter skadens størrelse.

SEAS er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS er berettiget til at lade deklarationen tinglyse og

notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen.

1~1,110:412~1,11k3ektiincl~ndibtxlitttfffixZeezEiii&xodme~ibetklutaideiclwitjciacii~g
intte dezzatzeuitttlstifS "mix ~bxocoetle>st*xig~

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og servitutter henvises til ejendoms-
bladet.

Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering.

Dato Ejendommens betegnelse
Ejerens underskrift
navn, stilling, bopæl Til vitterlighed

12/1-85 Matr.nr. 12a, E. Danneskiold Samsele Ebbe Nielsen

Vester-Egede by,

Vester-Egede
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Dato Ejendommens betegnelse Eje'rensundersk rift •
navn, stilling, bopæl .1-il vitterlighed

-1:3W1	 ti	 14:1

2624(1k4.

3ROT2 9n113 R
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I medfør af kommuneplanlovens § 36 stk. 1 og 2 meddeler Rønnede
kommune herved samtykke til, at nærværende deklaration tinglyses
på ejendommen, idet deklarationen ikke nødvendggør udarbejdelse
af lokalplan.

Rønnede kommune, dem 17. mak 1989.
Bent Petersen / Erik Vagn Hansen
borgmester	 kommuneingeniør

1NUFØRI i OAGE3OGEN

711'4/W989

RETIEN1 STORE R€001HGE

Karen Margrethe Hansen
o.ass.

Genpartens rigtighed bekræftes
Dommeren i Store-Heddin ge m.v., den

Karen Margrethe Hansen
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Matr. nr.

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

4b, Vester Egede by, Vester Egede

Anmelder:

SEAS A/S
4690 Haslev

Stempel kr. 550 , - Akt: Skab /4 nr. 3 ‘i 7--
(Udfyldes af dommerkontoret)

a.
c

0
E

0

24.1111.1991*005570
10 kV jordkabel - liniebetegnelse-

Lavspændingsjordkabel - st. nr 	 6136 

•

Deklaration

Undertegnede

meddeler herved omstående SEAS A/S eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettig-

heder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nedennævnte ejendomme at

etablere elanlæg, som vist på vedhæftede plan.

Form. 67 G på?9.13:31,,-V8;o. ble ws k i, Nytorv 19, 1450 København K
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Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet omkring anlægget, som
lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver, herunder den nødvendige tilkørselsmulighed til trans-
formerstation.

Fremdeles giver jeg/vi SEAS A/S ret til eftersyn af ledningsanlægget i det omfang, som driften kræver.

Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m.m.

Uden forudgående anmeldelse til SEAS A/S må omhandlede areal  efflrøc"lq herunder
behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet, f.e ks . dræning, plantning
af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en
beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til SEAS
A/S, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablet.

SEAS A/S yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning en gang for alle i henhold til udleveret
prisblad. Erstatningen udbetales, når anlægget er færdigbygget.

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS A/S, erstattes efter skadens størrelse.

SEAS A/S er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS A/S er berettiget til at lade deklarationen
tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og servitutter henvises til ejendoms-
bladet.

Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering.

Dato Ejendommens betegnelse
Ejerens underskrift
navn, stilling, bopæl

Sagsbehandler for
el-selskabet

4/2-91 Matr.nr.	 4b, E.	 Danneskjold	 Samsøe John	 Christiar

Vester	 Egede	 by, Gisselfeld	 Klosters	 kontor

Vester	 Egede 4690	 Haslev
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Dato Ejendommens betegnelse
Ejerens underskrift
navn, stilling, bopæl

Sagsbehandler for
el-selskabet

u7; . ii3W1 ,3	 ;.`å{J.7dUi
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I medfør af kommuneplanlovens 36, stk. 1 og 2 meddeler Rønnede
kommune herved samtykke til, at'nærværende deklaration tinglyses
på ejendommen, idet deklarationen ikke nødvendiggør udarbejdelse
af lokalplan.

Rønnede kommune, d. 3. juli 1991

Bent Petersen
borgmester

Svend Springer
ingeniør

INDFØRT I 0A6BGGEN

24..1111991

RUTEN leSTORE 501146E

LYS

Karen krw,t , re,,:ne :- ■ artsen
0.ass.

eenpsrtens rkTg:-..sd ;3-.3crWhes
Dommerm i S'edy:;.-KE:Cd;nge m.v., den ;t/

/Karen iViargr;-;Ïie Hansen
o.ass.
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Anmelder:
RAMBØLL
Bag Haverne 32
4600 Køge
Tlf. 56 64 57 00

å
E

Tinglysningsafgift kr. 1400,00

Matr. nr.: 9-a Rønnede By, V. Egede

DEKLARATION

P IRT 1	 01 000.
I anledning af at Rønnede Kommune har etableret de på ve

GEN
dhæftede ri

2509
ds a

4 
ngivne kloa kled-

9

ninger med tilhørende brønde over matr. nr. 9-a Rønnede By, V. Egede, til afledning af spil-
devand pålægger undertegnede ejer af matr. nr . 9-a Rønnede By, V. Egede, herved underteg-
nede og fremtidige ejere af ejendommen, samt ejere af arealer, der efter 01.08.2002 evt. fra-
skilles disse, følgende forpligtelser:

1. At ledningsanlægget vist på vedlagte tinglysningsrids med tilhørende brønde og
bygværker skal henligge uforstyrret, og der skal gives de berettigede adgang til ef-
tersyn og til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, By-
rådet skønner det nødvendigt.

2. På det servitutbelagte areal - 2,0 m til hver side fra ledningens midte - må der ikke,
uden forud indhentet tilladelse fra Rønnede Byråd, foretages beplantning, bebyg-
gelse eller andet, der kan være til skade for anlægget eller til hinder for eftersyns-
eller reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

3. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med fremtidige ef-
tersyns- eller reparationsarbejder.

4. Udgifter til vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt erstatning for evt. skader
i forbindelse hermed afholdes af Rønnede Kommune. Erstatning for evt. herved
forvoldt skade fastsættes i mangel på mindelig overenskomst af uvildige personer
udmeldt af retten.

5. Servitutten begæres tinglyst med prioritet forud for den på ejendommene hvilende
pantegæld, hvorved bemærkes, at servitutten er pålagt ved forlig, og erstatning er
udbetalt under hensyntagen til panthavere.

6. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blad i ting-
bogen.

7. Påtaleretten tilkommer Rønnede Byråd.

11.06.2004 TÅ.
1.400100 Y,-

1
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Rønnede Kommune

Rønnede, den c(75; -

- t-

I overensstemmelse hermed begæres omstående servitut tinglyst på

Matr. nr.:
9-a Rønnede By, V. Egede,

Som ejer af matr. 9-a Rønnede By, V. Egede,

Dato:	 2 .V

I henhold til §42 i planloven nødvendiggør nærværende deklaration ikke tilvejebringelse af
en lokalplan.

Rønnede Kommune
Teknik & Miljø

industrivej 2

AfAg
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Side:	 4

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Store Heddinge
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde.
Vedrørende matr.nr . 9 A m.fl., Rønnede By, V. Egede
Dagbogsdato: 11.06.2004
Dagbogsnr. : 9317

Afvist fra dagbogen den 11.06.2004
tilbagekaldt af anmelder

Retten i Store Heddinge den 11.06.2004

Karen Margrethe Hansen

•

•
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Ny brønd
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061,50
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Matr. nr. 9-a

B61,03Arv»,
B62 00

"Pr d' 1"	 -	 ,43:7~9 .74y~
B

861,22 B61,60

.94
B60,28

Gl. Næstvedvej

TINGLYSNINGSRIDS VEDR.:

Kloakledning på matr. nr .

9-a Rønnede by, Vester Egede

Mål 1:500

LIiI

I= Angiver

— • — • — Angiver

o	 Angiver

x BXX,XX	 Angiver

Ubenævnte mål er m.

servitutareal

trykledning

brønd

bundkote tit punkt

r	 1

11

ni

brøn
ø1,29BT
07
B7

II "ø>

B62,32

1J4, udluftningsbrønd
ø1,25BT
065,10
B?

—x. — - • - .->t
B62,82	 /:1

4

062,06

B62,12
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*
***

'a

Side:	 5

* *	 * Retten i Store Heddinge	 Akt.nr.:
*** *** Tinglysningsafdelingen	 P 213

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 9 A m.fl., Rønnede By, V. Egede
Ejendomsejer: P Munk Mortensen m.fl.
Lyst første gang den: 14.06.2004 under nr.	 9364
Senest ændret den	 : 14.06.2004 under nr.	 9364

Anm:
Pantegæld

Retten i Store Heddinge den 14.06.2004

Karen Margrethe Hansen

OD
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04/d,—,"<!,	 Akt: Skab y Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse 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.
Matr.nr. 92, af
Rønnede By,
Vester Egede Sogn.

• n.:7..•Anmelderen	 og Bopæl (Kontor):

GEODÆTISK INSTITUT

PROVIANT6AARDEN
KØBENHAVN K.

Mag. scient. Henry Jensen
ved AfdelingsgeodEet v. Geodætisk. Institut

Stempel:	 Kr.	 øre.

Siernpelfri iflg. Lov

Nr. 318 all; 16/12-1931

•

•

DEKLARATI,ON-

paa Præcisionsnivellementspunkterne'G.1. 1662, 1663 og 1664.

Undertegnede Gaardejer Axel Magnussen erklærer herved, at Geo-
dætisk Institut har erhvervet Ret til Anbringelse af ovennævnte Fix
punkter paa en mig tilhørende Parcel Matr.nr. 9ø af Rønnede By, Ves
ter Egede Sogn.

Punkterne anbringes mindst 90 cm under Jordoverfladen og gen-
findes efter vedlagte Skitse ud fra overjordiske Findepunkter.•

Jeg forpligter mig og fremtidige Ejere eller Brugere af for-
nævnte Parcel Matr.nr. 9ø af Rønnede By, Vester Egede Sogn, til
ingensinde at udgrave eller beplante-med Træer tre Stykker Jord,
strækkende sig tre Meter til hver Side fra de underjordiske Fix-
punkter, til ikke ved Afgravning, Undergravning eller paa anden
Maade at bringe nævnte Arealer i Fare for at dtyrte sammen, til
ikke at beskadige eller borttage Geodætisk Instituts Signaler,
samt saa vidt muligt forhindre, at disse borttages eller beskadiges
af uyedkommende.

'Ejeren beholder Retten til at dyrke Jorden over Punkterne, men
Geodætisk Institut skal til enhver Tid have Ret til f4x og uhindret
Adgang til dem. Hvad Skade, der forvoldes paa Markens Afgrøde her-
ved erstattes af Geodætisk Institut i hvert enkelt Tilfælde.

For Erhvervelsen af ovennævnte Ret har Afdelingsgeodæt H.Jense:
een Gang for alle betalt mig 25 Kr - skriver Fem og tyve Kroner.

Denne Deklaration tinglyses som Servitut paa fornævnte Ejendom
til Fordel for Geodætisk Institut, der alene er paataleberettiget.

Denne Servitut skal ifølge Lov Nr. 318 af 16.December 1931,
.§.8 respekteres ikke alene af Ejendommens Ejer og Bruger, men ogsaa
af Panthavere og andre Indehavere af begrænsede Rettigheder i Ejen-
dommen, ligegyldigt naar ~dan Ret over Ejendommen er erhvervet.

Til Bekræftelse med min egenhændige Underskrift vidnefast

....pppede 	 den1WPY,PITIJW .........

For Geodætisk Institut 	 Som Ejer

Te ry (Jepsen 	 AlW)-.~111-WPII ...........

Undertegnede bevidner herved, at ovenstaaende Underskrift af
Deklarationens Udsteder er ægte, at Underskriftens Dato er rigtig,
og at Underskriveren er myndig.

Navn.~.DIP.g?1?-1PPP ............	 Nawri?-?P'?1iP~ ....

Stilling 	 	 Stilling MP:tPlaer

Adresse  Rønnede 	 Adresse  D.G.U.	 Chl. 

Bestillings-
Formular

H Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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Indført 1 Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved-
Gisselfeld Birk, den ,r7	 c-c_ 19 Y7-

Lyst
Tingbog: Bd.»	 Skab..77:-

Dam-Krogh

Genpartens Rigtighed bekræftes.

l'irlysnirt2.,I.zontnret for Retskreds Nr. 17, Bregentved-

13irk. Glen Frt-

Ifølge forevist Skrivelse af 17.Aug.I942 fra Afde-

lingsgeodæ ved Geodætisk Institut,Eenry Jensen,vil

Paataleret aldrig b1iVe gjort •gældende med Hensyn til

NiVellementspunkt G.I.1663.

Dommeren i BregêntVed-Gisselfeld Birk d.29.August 1942.
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Akt: Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)
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Bestillings-

Formular
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~,z Akt: Skab	 Nr. .71-/

(Udfyldes af Dommerkontoret)

Som Ejer:

i%G??

Justitsministeriets Genpartpapir. Tit Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).
Mr. Nr., Ejerlav, Sogn:

(1 København Kvarter)
eller(i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Geodætisk Intitut.

Proviantgaarden, København K

ved Q~ 
Stempel:	 Kr.	 Øre.

51.---mpe rid	 Lov

K1 7. 34C3	 -'.›,u-4931

Matr. Nr . :
Ejerlav: /geir-t.;----c-e-?-"73/
Sogn: y:Eire.,„6, 132,

DEKLARATION
paa trigonometrisk Station  4/,' ✓ -	 ife7

Undertegnede

erklærer herved, at Geodætisk Institut har erhvervet udeluk-
kende Rap.dighed over et Stykke Jord paa en mig tilhørende Parcel

4."1-, . 2-1.)?	 /37 	

c„<„,

Det Jordstykke, som Geodætisk Institut har erhvervet
nævnte Ra dighed over, kendes paa-,—a-t—de

, og
det strækker sig ..... .....Meter til hver Side af 	 n	 •

Jeg forpligter mig og fremtidige Ejere eller Brugere af
fornævnte Parcel	 4'1,7	 /3,y 
til ingensinde at udgrave eller beplante nævfite Jordstykke,
til ikke ved Afgravning, Undergravning eller paa anden Maade at
bringe nævnte Areal i Fare for at styrte sammen, til ikke at
beskadige eller borttage Geodætisk Instituts Signaler eller
Observationstaarn, samt saavidt muligt forhindre, at disse el-
ler dette borttages eller beskadiges af uvedkommende.

For Erhvervelsen af ovennævnte Ret har

paa Geodætisk Instituts Vegne eWang for alle betalt mig

Denne Deklaration tinglyses som Servitut paa fornævnte
Ejendom til Fordel for Geodætisk Institut, der alene er paa-
taleberettiget.

Denne Servitut skal ifølge Lov Nr. 318 af 18' December
1931, § 8 respekteres ikke alene af Ejendommens Ejer og Bruger,
men ogsaa af Panthavere og andre Indehavere af begrænsede Ret-
tigheder i Ejendommen, ligegyldigt naar saadan Ret over Ejen-
dommen er erhvervet.

Til Bekræ telse med min egenhændige Underskrift vidnefast

	  den 	 24=e  19..

For y eodætisk Institut:

Undertegnede bevidner herved, at ovenst aende Underskrift
af Deklarationens Udsteder er ægte, at Underskriftens Dato er
rigtig, og at Underskriveren er myndig.

Navn 	

Stilling 	

Adresse 	

Jensen & KIeldskov, AIS, København.

Navn 	

Stilling 	

Adresse 	
Bestillings.
Formular

H
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Indført I Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved.
Gisselfeld Birk, den	 le

Lyst
Tingbog: Bd.» Bl.,./Akt: Skab

Pam-Krogh

•

•

nid  A

  r
/U

Genpartens Rigtighed bekræftes.

Tinglysningskontoret for Retskreds Nr. 17, Dregeletve&
4ries~ akk. den	 lerZt •
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Akt: Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)
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Jensen & Kjddskov, AIS.
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- *2	 /9S . g

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9 a Rønnede by, Vester Egede S 0 gno4Lt : Skab 193 er. it‘
København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav;

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant fin~

Deklaration.

Underskrevne gårdejer P. Munch Mortensen, Krogården, Rønnede,
som ejer af ejendommen matr. nr . 9 a Rønnede by, Vester Egede sogn,
meddeler herved samtykke til, at kroejer R. østergreen Hansen og

senere ejere af ejendommen matr. nr . 9 be ibd. for egen regning fører
en vandledning fra matr. nr . 9 be mod syd til Gl. Næstved Landevej
parallelt med hovedvej 2.

Ejeren af matr. nr . 9 be afholder enhver vedligeholdelses
af vandledningen, og skulle eventuelle reparationer finde sted,

medens der står afgrøder på jorden over lednifigerne, er han pligtig

at erstatte eventuelle skader påtafgrøderne.

Nærværende bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende

på matr. nr . 9 a Rønnede by, Vester Egede sogn med respekt af nu
tinglyste hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ejendommens

blad i tingbogen. påtaleret har ejere af matr. nr . 9 be ibd.

Rønnede, den 15/4 1958.
p. Munch Mortensen.

14U£41_',:yile,c1 o Undzitecki~

.Æcili;tect, 4J il?AinTeM., RigligAect agc

- etui, Yuedrrvr-jitn:‘1,

Michael Pedersen,	 JØR GEN HALD
uumearrasii~distriktschef, KØGE

Gudrunsvej 7, Køge.

(udhales af dommerkoatore°

Købers 1'
Kreditors' rboluel'

Anmelderens navn og bopæl (kontor);

JØRGEN HALD
LANDSRETSSAGFØRER

KØGE
Stempel: V kr. 	 øre.

Bestillings-
formular

ladført I dagbogen for retskreds nr. 17, Bregentvtd•
er,.--Id Birk, den .7	 19 J?'

Lyst
Tingbog: 4",	 Akt: Skab 03 Nr. ei
4a~,Ct 4,/ '411 AI	 4~44(~~->

.74C 7,÷.- ;Al.(	 d'I'‘‘•
Jensen & Kjeldskov, AjS København
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Genpartens rigtighed bekræftes.
Tinglysningontoret for retakreds	 17, Bregentved-
Citz3eife/J Birk, den ,t,! 	 1964r
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DEKLKRATI 01.41.
==== =

Akt: Skab	 Nr. F‘_
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

/Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 9 a, 21 a, 2 b, 2 e, g a
(i København, Kvarter) Købers

eller (i de sønderjydske Lands- Rønnede By,	
Kreditors Bopæl:-dele) Bd. og Bl. 1 Ting-	 .

bogen, Art. Nr.,'Ejerlav, Vester Egede Sogn
Sogn.

Anmelderens Navn og, Bopæl (Kontor):

Gade og Hus Nr.:	 PAUL OPSTRUP,
(hvor aaadant findes) LAN DS RETSSAGFZRER

HASLEV, TELEF. 78.

Stempel:	 4 Kr.- — Øre.

Mellem undertegn ede

Enke Hanne Nielsen f. Olsen som Ejer af Matr. No 9 a Rønnede

By, Vester Egede Sogn af  Hartkorn 3 Tdr. .3 Skp. 1 Fdk. 2 Alb,

Husejer. Albert Nielsen af Skoverup som Ejer af Matr.Nn 21 a

Rønnede By,Vester Rhede :Sogn af Hartkorn 2 Skp. 2 Fdk. 2 41b,

3)
	

Parcellist Aksel Magnussen af Rønnede som Ejer. af . Matr.Nn

2	 2 e Rønnede By,Vesterr Egede Sogn af Hartkorn . henholds=

vis 2 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. og 2 Skp. 3 .Fdk.1Z, Alb.

4
	 A[S Haslev Bank som Ejer af Matr. Nn 8 a Rønnede By, Vester

Egede SOgn A Hénhold til- det ved Tvangsauktion 22/8 19 31

passerede, hvilken Ejendoms Hartkorn udgør 4 Tdr.,

indgaas herved følgende Overenskomst :

- 1.

Den fra det østlige Hjørne af Matr. Nn g a langs Skoverup

Skel over Matr. EP .2 e og 2 b , derefter langs Skellet mellem

Matr. lin 2 b og 21 a til det Punkt, hvor disse Ejendomme steder

til Matr. N2 3 a og fra dette mod Pst over Matr. N2 9 a til Ho.

vedlandeve5-en førende. private Vej anerkendes som hævdvunden

Pmrdselsvej for os alle og for fremtidige Ejere og Brugere af

.vore ovennævnte Ejendomme og skal af disse opretholdes i en , Bred*

de af 4 m. fra Landevejen til Bygningerne paa Matr.N2 2 b og

3 m iøvrigt.

Bestillings
Formular

C
Jensen & Kleldakov, AIS København
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,2.

Til Vejens Vedligeholdelse bidrager Ejerne af Matr.

Nk 9 a og 24. a Rønnede aarligt med hver. 1 Læs Grus eller

1 Læs Sten. 'øvrigt paahviler Vedligeholdelsenaf Vejen

Ejeren af Matr. N2 2 b, 2 e fra Landevejen til Vejknækket

paa Matr. N 2 b, hvor Vejen naar Skoverup Skel. Fra det.

te Sted til Matr. No ø a maa Ejeren af sidstnævnte Ejen=

dom selv bekoste den Vedligeholdelse,han anser fornøden

til sit Brug af Vejen, Øen der kan ikke stilles noget Krav

til ham i saa Henseende fra de øvrige vejberrettigede.

Denne Deklaration kan tinglys -es som Hæftelse paa vore

ovennævnte Ejendomme. Paataleberettigede med Hensyn til den

ved nærværende Deklar'ation anerkendte Vejservitut og den

-trufne:Vedligeholdelsesoverenskomst er samtlige Ejere at

de øvrige af Overenskomsten omfattede Ejendommeog derfra

herefter udstykkede Parceller enten i FOrening .elenr;

hver' for sig. Om ældre Hæftelser paa Ejendommene' henvises

til disses Blade i Tingbogen. Omkostningerne betales af

MagntSSen'med og Alb. Nielsen- og Banken med 

Haslev den 16' Marts 1932.-

Hanne Nielsen.	 Albert Nielsen.

Aksel Magnussen.

Haslev, den 23 1 MartS 1932.,

Waslev Bank

Aktieselskab.

E. Dahl: -Pedersen.

Undertegnede Karen Nielsen, Gaardejer Thorkild Niel=

sens -Enke, Ejer af Matr: ND 3 a Rønnede By, Bester Egede
Sogn af Hartkorn '6 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. O.UAlb.lerklærer
herved, at den i foranstaaende Deklaration omhandlede Vej,

forsaavidt den imellem Matr. N2 2 b og 9 a passerer over
den nordlige Spids af min Ejendom, skal opretholdes tir
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Brug for Deklarationsudstederne og ikke af mig eller fremtidige

Ejere af min Ejendom kan nedlægges eller afbrydes.

Denne Erklæring kan — uden Udgift for mig — tinglys

ses som Servitut paa min fornævnte Ejendom med Paataleret Gom

anført i Deklarationens Post 3.

Rønnede, den 29/3 19 32.

Karen Nielsen.

Deklarationen tiltrædes af mig som nuværende Ejer af

Matr. N2 g a Rønnede, og jeg samtykker i dens Tinglysning paa

nævnte Ejendom.

Haslev, 28 1 April 19 32.

N. Christiansen.

Indført I Dagbogen for Retskreds Nr. 17, Bregentved-

Gisselfeld Birk, den	 Q?	 le 3 2-,4

Lyst. Tingbog: Bd. /o 131./"Akti Skab	 Nar; cf'‘

Genpartens Rigtighed bekræftes.

Tinglysningskontoret for Retskreds Nr. 17, Bregentved-

Gisselfeld Birk, den	 -e Y.
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9
"cr Akt: Skab	 Nr. (r—‘'

(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Fortsættelse af Dokumenter.

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Præstø Amtsraad; Næstved.

Matr. Nr , Ejerlav, Sogn:

Matr. Nr.	 .{/1;».777e.de

E

DEKLARATION.

I Henhold til Reglerne i Lov Nr. 275 af 28. November 1928 om

Fastsættelse af Byggelinier ved Veje og Gader har Præstø Amts-

read besluttet, at der paa Grunde, som er beliggende ved

Landevej Nr. J

mellem Vejstationerne 64!849 

ikke maa opføres Bygninger eller udføres andre faste Anlæg af

nogen Art, jfr. Lovens § 1, i en Afstand fra Vejens Midtlinie af

mindre end"5-Meter.

Anvendelse af den anførte mindste Afstand for Bebyggelsen

forudsætter, at Bygningen opføres med sin Jordlinie i fremtidig

Vejhøjde efter Vejbestyrelsens nærmere Anvisning. Er dette ikke

Tilfældet, skal Bygningen rykkes saa meget længere tilbage, som

svarer til 1,5 Gange Højdeforskellen foruden den fornødne Bredde

til Passage foran Bygningen, mindst 1 Meter.

Hjørnebygninger, der opføres i den fastsatte Byggelinie,

samt Hjørnegrunde skal have brudt Hjørne af i det mindste 2,5

Meters Bredde med lige store Vinkler mod Vejlinierne. Andre For-

mer af Hjørner er dog tilladt, naar man ikke kommer 11d'en,for den

saaledes bestemte Grænse.

Kort over de i Medfør af forannævnte Beslutning gældende

Besti~
Formular Bygge,linier

V\T Præstø Amtsraad

Jensen & KidIsgarnial*,14fip,..

er samtidig hermed
vil snarest blive

tilstillet Dommerkontoret.
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Matr. N Matr. Nr. Matr.. Nr. Matr. Nr.

Denne Beslutning bliver i Overensstemmelse med nævnte Lovs

§ 4, 2' Stk. , a't tinglyse paa de til Vejen grænsende Ejendomme af

W4;77 776d

Paataleretten tilkommer Præstø Amtsraad.

Præstø Amtsraad har i det ordinære Amtsraadsmøde den 30.

Juli 1929 bemyndiget sin Formand, Amtmand Toft, Næstved, til paa

Amtsraadets Vegne at underskrive de Deklarationer, som vil være

at udfærdige i Medfør af fornævnte Lov:

Præstø Amtsraad, den 3o.September 19 37.
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Inflfra-t I na gboR•en for Retskreds Nr. 17, Bregentved..
kiabselftld Birk, den 7	 19 .x

Lyst. Tingbog: Bd.,/o Bl./2i Akt: Skab dj	 t?‘ 4 Xu--"(

Genrsrtens Rigt.k,hPd bekræftes.

TinglysningskontrIret for Retskreds Nr. 17, BregentveC»

Gisselfeld Birk, den 	 j>r,	 -	 19 32
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kr.	 øreStempel:

2110

13. MAJ 1964

Akt: Skab 	 nr. (4,44,
(udfyldes af dOrnmerkontoret)

Anmelder;

Præstø amts vejvæsen,
Næstved

Stempel- og gebyrfri
jfr. lov nr. 95 af 29. marts 1957.
§ 36, stk. 3

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

9a

Rønnede

Ves ter •ggede

Bestillings-

formular

I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 (vejbestyrelsesloven), § 35, har ministeriet for

offentlige arbejder ved kundgørelse af 	 19. februar 1964 

fastsat regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til

Præstø amts landevej nr 	 3, .bovedvej A-2

på strækningen fra  Roskilde amts  gra3nse ved Køge til Storstrømsbroen.

Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene vil

kunne fås på amtsvejvæsenets kontor, Ringstedgade 73, Næstved.

Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme af

Rønnede 	 by , 	 Ves ter Egede 	 sogn,

som berøres af adgangsbegrænsningen:
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El I 	 Jensen & Kjeldskov AIS, København
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1-4•4-F...

Tingbog

Ctenpartens rigtighed bekræft«.

Tinglysningskontoret i Haslev
ckn/j ‘5/

Matr. nr. 	 Matr. nr. 	 Matr. nr. 	 Matr. nr 	

•
•

Ministeriet for offentlige arbejder og Præstø amtsråd er hver for sig påtaleberettiget.

Præstø amtsråd, den 	
	

maj 1964.

Indført i dagbogen for HaSleir
retskreds, d.

13. MAJ 1964

kt: Skab /stkir.id	 11111
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*** *	 ***	 Side	 6
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Store Heddinge	 Akt nr
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 P 213

Pategning pa Arveudlægsskøde Dkk 1 100 000
Vedrørende matr nr 9 A m fl , Rønnede By, V Egede
Ejendomsejer Ole Munch Mortensen
Lyst første gang den 24 04 2007 under nr	 4831
Senest ændret den	 24 04 2007 under nr 	 4831

Skødet er endeligt
Skifteretsattest om bobestyrerbehandling forevist
Herefter er Ole Munch Mortensen eneejer af ejendommen

Retten i Store Heddinge den 25 04 2007

Mona Lorenzen

•

•

Form 267 G MALLING BECK 4:>
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Aktuelt tinglyst dokument
   

Dokument:
Dato/løbenummer: 21.09.2016-1007632980
 

Servitut:
 

Senest påtegnet:
  21.09.2016 07:36:42
 

Ejendom:
Adresse: Birkegårdsvej 29
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0002h
 
Adresse: Symbiosen 12
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0002q
 
Adresse: Symbiosen 7
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0028
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0031
 
Adresse: Symbiosen 5
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001i
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001m
 
Adresse: Symbiosen 10
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0027
 
Adresse: Symbiosen 11
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0030
 
Adresse: Symbiosen 9A
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
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Matrikelnummer: 0029
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0032
 
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0002d
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001g
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0024k
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0024d
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001k
 
 

Køb/salg:
  Forkøbsret/tilbagekøbsret
 
  Salgsforhold
 

Bebyggelse:
  Vilkår
 

Andet:
  Andet
 
 

Servitut tekst:
  Deklaration om byggepligt og videresalg mv.
 
 
  § 1
  Undertegnede ejer af matr.nr. 1g, 2d og 2h Rønnede by, 

Vester Egede sogn, pålægger herved området følgende 
servitut, der har gyldighed for alle parceller, der udstykkes 
herfra.

 
 
  § 2
  Bebyggelse af ejendommen skal være påbegyndt inden 2 år 

efter overtagelsesdagen og afsluttet senest 4 år efter 
overtagelsesdagen. Såfremt byggepligten ikke er opfyldt, 
som anført, er Faxe kommune berettiget til at få tilbageskødet 
parcellen, og køber skal alene have ret til tilbagebetaling af 
købesummen.

 
  Køber er forpligtet til at udrede skatter og afgifter på parcellen 

fra overtagelsesdagen, og indtil kommunens endelige 
overtagelse har fundet sted. Køber er endvidere tilpligtet at 
betale alle omkostninger, som tilbageskødningen har givet 
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anledning til, herunder et administrationsbidrag på kr. 
10.000,00.

 
  Købers evt. udgifter til forbedring af parcellen godtgøres ikke.
 
  Der er ved nærværende bestemmelse alene indsat en ret og 

ikke en pligt til for kommunen at overtage ejendommen.
 
 
  § 3
  Såfremt kommunen ikke ønsker ejendommen tilbageskødet, 

har køber ret til at videresælge ejendommen til anden side, 
såfremt kommunen har godkendt såvel køber som 
handelsvilkår – herunder salgspris.

 
  Videresalg kan tidligst ske 2 år efter overtagelsesdagen.
 
 
  § 4
  Denne deklaration lyses servitutstiftende på matr.nr. 1g, 2d 

og 2h Rønnede by,Vester Egede sogn samt alle parceller, 
der udstykkes fra ejendommen med respekt af de til dato 
tinglyste hæftelser.

 
 
  Med hensyn til byrder og servitutter, henvises til ejendommen 

blad i tingbogen.
 
 

Oplysninger om servitutten:
  Servitutten har betydning for ejendommens værdi.
 

Myndighed:
Navn: Faxe kommune
  Frederiksgade 9
  4690 Haslev
Cvr-nr.: 29188475
 

Påtaleberettiget:
Navn: Faxe kommune
  Frederiksgade 9
  4690 Haslev
Cvr-nr.: 29188475
 

Påtaleberettiget:
Navn: Faxe kommune
  Frederiksgade 9
  4690 Haslev
Cvr-nr.: 29188475
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Følgende servitutter 
respekteres:
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0002h
 
Dato/løbenummer: 30.08.1872-914081-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 20.09.1872-914082-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 26.11.1948-1817-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 21.07.1986-11357-27
Dokumenttype: Servitut
 
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0028
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0031
 
Dato/løbenummer: 15.03.2012-1003420547
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19.05.2016-1007286108
Dokumenttype: Servitut
 
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001i
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001m
 
Dato/løbenummer: 24.07.2018-1009978096
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 15.03.2012-1003420547
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19.05.2016-1007286108
Dokumenttype: Servitut
 
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0027
 
Dato/løbenummer: 15.03.2012-1003420547
Dokumenttype: Servitut
 
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0030
 
Dato/løbenummer: 21.07.1986-11367-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 15.03.2012-1003420547
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Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19.05.2016-1007286108
Dokumenttype: Servitut
 
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0029
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0032
 
Dato/løbenummer: 21.07.1986-11367-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 15.03.2012-1003420547
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19.05.2016-1007286108
Dokumenttype: Servitut
 
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0002d
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001g
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0024k
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0024d
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001k
 
Dato/løbenummer: 20.09.1872-914063-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 15.03.2012-1003420547
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19.05.2016-1007286108
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 20.09.1872-914076-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 06.12.1872-914064-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 05.07.1895-914078-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 01.07.1904-914079-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 02.02.1935-914080-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 20.02.1976-1921-27
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Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 02.09.1980-12116-27
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 21.07.1986-11367-27
Dokumenttype: Servitut
 
 

Elektronisk akt anmeldelse 
information:

Anmelder:
  MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S
  Ledreborg Alle 130A
  4000 Roskilde
Cvr-nr.: 25483839
 
Kontaktoplysninger: 162399 Deklaration byggepligt og videresalg mv.,
  46337315
  hgr@molbak.dk
 

Bilag:
Bilagsreference: e4dbfd4d-9ad8-4e3c-9b1d-53c412be3e0e
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: Stedfæstelsesfil servitut_162399
 
 
Bilagsreference: 80bd626d-8d7e-4843-9045-ccecef495cf6
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: Erids servitut_162399
 
 

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:
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Adresse: Birkegårdsvej 29
  4683 Rønnede
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0002h
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  21.09.2016 07:36:42
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  21.09.2016-1007632980
 

 
 

Ejendom:
Landsejerlav: Rønnede By, V. Egede
Matrikelnummer: 0001a
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  21.09.2016 07:36:42
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  21.09.2016-1007632980
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