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Aktuelt tinglyst dokument
   

Dokument:
Dato/løbenummer: 07.07.2016-1007425101
 

Servitut:
 

Senest påtegnet:
  07.07.2016 13:20:33
 

Ejendom:
Adresse: Tusindfryd 1
  8600 Silkeborg
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004a
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004e
 
 

Tekniske anlæg:
  El: ledninger og tekniske anlæg
 

Servitut tekst:
  0413181282
 
 
  0413181282 - matr. 4a, Resendal By, Gødvad
  DEKLARATION
 
  for 0,4 kV lavspændingskabel
 
  Placering af ledningsanlægget sker på det bevillingshavende

netselskabs foranledning med hjemmel i Elfor¬syningslovens
offentligretlige forpligtelse til etablering af elforsyningsanlæg,
jf. Elforsyningslovens § 20, jf. Stærkstrømslovens §§ 18 og
19.

 
  Undertegnede ejer (herefter Arealejeren) af matr.nr. 4a,

Resendal By, Gødvad, beliggende Tusindfryd, Silkeborg
(herefter Ejendommen) erklærer herved for sig og
efterfølgende ejere af Ejendommen at være forpligtet til at
respektere og lade forblive og henligge uforstyrret 0,4 kV
lavspændingskabel (herefter Anlægget), som vist på
vedhæftede tegning/deklarationsrids.

 
  Ejeren af Anlægget - EnergiMidt Net A/S, CVR-nr. 28331878
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(herefter Selskabet) har på gæstevilkår fået tilladelse til
vederlagsfrit at placere Anlægget på Ejendommen. Til
gengæld skal Selskabet selv gennemføre og betale for
permanente eller midlertidige flytninger af Anlægget, som
senere måtte blive nødvendiggjort af forhold hos Arealejeren.

 
  Omkostninger vedrørende flytning eller andre arbejder

vedrørende Anlægget, der ikke skyldes Arealejerens forhold,
er Arealejeren uvedkommende.

 
  Arealejeren tillader endvidere Selskabet:
 
  – Fri og uhindret tilkørsels- og adgangsforhold til at efterse og

vedligeholde elanlægget.
 
  – Senere at udskifte det eksisterende elanlæg.
 
  Arealejeren forpligter sig til:
 
  – At efterleve de begrænsninger i brugen af arealet over og

omkring elanlægget, som lovgivnin¬gen til enhver tid
foreskriver.

 
  – At anmelde til Selskabet, når der nærmere end 1 m (vandret

afstand) fra anlægget skal udføres arbejder, hvorved der er
risiko for at skade anlægget. Til sådanne arbejder hører bl.a.:

 
  Grubning og dræning - plantning af træer - etablering af vej -

terrænregulering - byggeri.
 
  – At foretage ovennævnte anmeldelse senest 8 dage før

arbejdet påbegyndes.
 
  – At sørge for, at andre brugere af ejendommen, f.eks.

forpagtere, foretager anmeldelse, som anført ovenfor.
 
  Selskabet forpligter sig til:
 
  - For egen regning at påvise - eller om nødvendigt - at

frilægge kabler, når et arbejde, hvorved man risikerer at skade
kabler, er blevet anmeldt til selskabet.

 
  - At erstatte eventuel skade på træer, afgrøder og mark, når

skaden er sket i forbindelse med elanlæggets etablering eller
senere vedligeholdelse/udskiftning, som i mangel af mindelig
overenskomst fastsættes af uvildig taksator for selskabets
regning.

 
  - At erstatte eller udbedre eventuel skade på ejendommen,

når skaden er sket i forbindelse med elanlæggets etablering
eller senere vedligeholdelse/udskiftning. I mangel af mindelig
overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige
personer.

 
  - at arealet over kablerne efter etablering og efter eventuelt
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senere reparationsarbejde afleveres planeret til normal
terrænhøjde, med mindre andet er aftalt.

 
  - for egen regning at fjerne Anlægget helt eller delvist i tilfælde

af, at Selskabet helt eller delvist ophører med at anvende
Anlægget, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig
aftale med Arealejeren.

 
  - at indhente eventuelle offentlige tilladelser mv. i forbindelse

med Anlæggets etablering på Ejendommen.
 
  Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne

deklarations bestemmelser er Selskabet. Selskabet kan uden
samtykke fra ejerne af de ovennævnte matrikler overdrage
sine ledningsanlæg med tilbehør og sine rettigheder og pligter
efter denne servitut. Ledningsejerne kan desuden uden
samtykke fra ejerne af de ovennævnte matrikler tinglyse
påtegning på denne servitut om skift af påtaleret.

 
  Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade

tinglyse som servitutstiftende på ejendommen.
 
  Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og

behæftelser af enhver art henvises til tingbogen.
 
 

Myndighed:
Navn: Silkeborg Kommune
  Søvej 1
  8600 Silkeborg
Cvr-nr.: 29189641
Sagsreference: 0413181282 - 4a, Resendal By, Gødvad
 

Påtaleberettiget:
Navn: ENERGIMIDT NET A/S
  Tietgensvej 4
  8600 Silkeborg
Cvr-nr.: 28331878
 

Følgende servitutter
respekteres:
Dato/løbenummer: 17.01.1969-560-65
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 22.01.2016-1007038262
Dokumenttype: Vedtægter
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Elektronisk akt anmeldelse
information:

Anmelder:
  ENERGIMIDT NET A/S
  Tietgensvej 4
  8600 Silkeborg
Cvr-nr.: 28331878
 
Kontaktoplysninger: 0413181282,
  99268205
  tkj@energimidt.dk
 

Bilag:
Bilagsreference: e3a09282-916a-4454-8eef-7b1d7ef8cff3
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 0413181282 - matr. 4a, Resendal By, Gødvad - PDF
 
 
Bilagsreference: fd384c73-cdd9-4c0c-929d-ca54810f2fe3
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 0413181282 - matr. 4a, Resendal By, Gødvad - GML
 
 

Erklæringer:
  Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet

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

 

Betalt tinglysningsafgift:
  1.660 DKK
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Tusindfryd 1
  8600 Silkeborg
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004a
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004e
 

Status:
  Tinglyst
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Tinglysningsdato:
  07.07.2016 13:20:33
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  07.07.2016-1007425101
 

 
 


