
]l5o 
matr.nr. 5a 
Nr. Holsted By, Holsted 

Akt: Skab 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Anmelder: 
LANDINSPEKTØRFIRMAET 
TOB-TEKNIK 
Søndermarken 9 
6670 Holsted 
Tlf. 75 39 2811 
J.nr.6946 II 

D E K L A R A T I O N 

Undertegnede ejer af matr.nr. 5a Nr. Holsted By, Holsted pålægger herved min ejendom 
følgende bestemmelse: 

Ejeren af matr.nr. 6g Nr. Holsted By, Holsted har ret til udledning af husspildevand til den på 
vedhæftede rids over matr.nr. 5a Nr. Holsted By, Holsted angivne ledning. 

Ejeren af matr.nr. 6g Nr. Holsted By, Holsted har ret til at vedligeholde ledningen, imod 
erstatning for eventuel herved forvoldt skade. 

Påtaleberettiget er ejeren .matr.nr. 6g Nr. Holsted By, Holsted. 

Ovenstående bestemmelse begæres tinglyst på matr.nr. 5a Nr. Holsted By, Holsted. 

Angående servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

Hols ted , den 9/7-9:7 

Som ejer af matr.nr. 5a Nr. Holsted By, Holsted: 

Børge Schultz 

(sign.) 

Holsted f den ....?/7-97 

Tiltrædes som ejer af matr.nr. 6g Nr. Holsted By, Holsted: 

Lars Peter Jørgensen 
(sign.) 

Anni Juul Jørgensen 
(sign.) 

Stiftelsen af foranstående servitut tiltrædes i henhold til lov om planlægning § 42. 
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet. 

Holsted byråd, den 7.7.1997 

Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed 

Poul V. Rud 
kommunaldirektør 

(sign.) Blanketnummer 278A 



Matrs 5 A . 

Nr, Hol sted By, Hol sted 
A 

Retten i j Hol sted 
Indfort den ; 23,09.1997 ^ 
Lyst under nr.: 13936 /\j fJQf 
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295 

Akt: Skab nr. 
(udfyldes af dommerkontorel) 

N 

) 

Nedsivnings
område 

Rids 11:2000 over 
delaf mat rur.5a 
Nørre Holsted By, Holsted 
Holsted Kommune 
Ribe amt 

Udfærdiget 1 Juni 1997 1 anledning af tinglysning 
af deklaration om nedsivningsanlæg 

iarldlns, 
IdSc^f 

Jjir.6946 II 

LANDINSPEKTØRFIRMAET TOB-TeknIk 
Den Danske LandinspaMa-iatgQing _ y , 

753928/1 - 75363522 

Nedsivningsanlægget er Indtegnet pd kortet 
efter ejerens anvisning 



Akt: Skab £ nr. SOV 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Anmelder: 

Ingeniørgruppen Varde AS 
Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde 
Tlf. 75 22 17 11 

DEKLARATION 

Y\(\ n c m c 
Med virkning for de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 4 , 5 , 5 , 5 og 14 , 
Nørre-Holsted By, Holsted begæres til sikring af det på vedhæftede deklarationsrids 
angivne kloakanlæg tinglyst følgende servitutstiftende bestemmelse med respekt for 
forud lyste hæftelser. 

a) Det skal tåles, at anlægget er anbragt på de pågældende ejendomme som vist på 
vedhæftede kortbilag. 

b) Anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede 
adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdel
sesarbejder i det omfang, ledningsejeren skønner det nødvendigt. 

c) Uden forud indhentet tilladelse hos ledningsejeren er det forbudt på et bælte i en 
bredde på 2,0 m til hver side af en lodret plan gennem ledningernes midtlinie at 
bygge, foretage større træbeplantninger med dybtgående rødder, eller overhovedet 
iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til anlægget eller for dets 
beståen, eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdel
sesarbejder. 

d) Til enhver tid skal ejere/brugere tåle de ulemper, der kan være forbundet med 
eventuelle fremtidige eftersyns- og/eller reparationsarbejder. 
Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelig 
overenskomst af taksationsmyndigheden. 

e) Med hensyn til de på den enkelte ejendom påhvilende servitutter henvises til ejen
dommens blade i tingbogen. 

f) Påtaleretten tilkommer kommunalbestyrelsen. 

Som ejer af matr. nr.: 

5a og 5 m Nørre-Holsted By, Holsted 

i/ 

5 e Nørre-Holsted By, Holsted 

4UU Nørre-Holsted By, Holsted 

14c Nørre-Holsted By, Holsted 

Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed 

^L^f?^^: 
: f9tø*. . ^l&fe&h 

: .J?WJ^MV\ 

:. rfi^^tAifoxyv..... 

{ / Blanketnummer278A 



Stiftelsen af omstående servitut tiltrædes i henhold til lov om planlægning 
3 42. Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet. 

Holsted byråd, den 8.4.1997 
Sag j.nr. 06.01.03 

Ta ensen 
afdelingsleder 

Matr: 1 A . 

Fremmed Retskreds 
A 

Retten i : Varde 
I n d f ø r t den : 10.04.1997 
tyst under n r . : 9930 

io(&£ ejet- Ikkn. &< beÅ+aoæ~jobL 

i \/o<dsL retobe cto . 

Matr: 5 A . 5/^, ?4.t <//< / / ^ 

Nr. Hol sted By, Hol sted 

A 
Retten i : Hol sted 

Indført den : 15.04.1997 
Lyst under nr.: 4907 - //. 
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Matr: 5A ^ ' ^ ^ W ^ 

Nr. Hol sted By, Hol sted 

Retten i : Holsted 
I n d f ø r t den : 13.05.1997 
Lyst under n r . : 6 3 0 1 - ^ 3 * 5 " 

1?/c/j> V(x/ha/^/ 

oass. 

o so</ 

•u. 



Kortblad 8 
Nørre - Holsted By 

O-067 

Udfærdiget i marts 1997 i 

anledning af deklaration. 

Målforhold 1:4.000 

"^zba*»L-ijr& 

rådg. ingeniør 

Y-2 fløj Den Danske Landinspektarforening - Blanket nr. 281 
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Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K 


