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Aktuelt tinglyst dokument
   

Dokument:
Dato/løbenummer: 09.08.2017-1008902499
 

Servitut:
 

Senest påtegnet:
  09.08.2017 13:40:01
 

Ejendom:
Adresse: Hvidkløver 32
  8600 Silkeborg
Landsejerlav: Gødvad By, Gødvad
Matrikelnummer: 0005dæ
 
Adresse: Tusindfryd 1
  8600 Silkeborg
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004a
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004e
 
 

Tekniske anlæg:
  Afløb: ledninger og tekniske anlæg
 

Servitut tekst:
  Deklaration om spildevandsanlæg
 
 
  Undertegnede ejer af ejendommen 5dæ Gødvad By, Gødvad

og 4a Resendal, Gødvad deklarerer herved, at der med
bindende virkning for såvel nuværende som efterfølgende
ejere af ejendommen samt parceller, der udstykkes fra denne,
tinglyses følgende bestemmelser til sikring af de på
vedhæftede tinglysningsrids viste offentlige
spildevandsanlæg.

 
 
  1.
  Spildevandsanlæggets beliggenhed på ejendommen er vist

på vedhæftede tinglysningsrids.
 
 
  2.
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  Spildevandsanlægget med tilhørende ledninger og brønde må
ikke ændres.

 
 
  3.
  Brønddæksler, luger til bygværker og lignende, der ligger i

eller over jordoverfladen, skal være frit tilgængelige, og må
ikke tildækkes.

 
 
  4.
  Det er forbudt indenfor det på tinglysningsridset angivne

beskyttelsesbælte omkring spildevandsanlægget, at bygge
(herunder småhuse, garager, carporte eller lignende), at
plante træer eller i øvrigt udføre noget, der kan skade
anlægget eller hindre adgang til dette. Ligeledes er det
indenfor beskyttelsesbæltet forbudt at foretage en regulering
af eksisterende terræn ved påfyldning eller afgravning af jord
samt ændre overfladebelægningen til asfalt, betonsten eller
lign.

 
 
  5.
  Grundejeren kan søge Silkeborg Spildevand A/S om

dispensation fra ovennævnte forbud. Hvis forhold taler herfor,
kan Silkeborg Spildevand A/S på nærmere betingelser give
ejeren dispensation. Ejeren skal afholde de dermed forbundne
udgifter til beskyttelse eller ændring af spildevandsanlægget.
Dispensationen skal være skriftlig.

 
 
  6.
  Ejer og brugere skal give de af Silkeborg Spildevand A/S

bemyndigede adgang til ejendommen for eftersyn,
vedligeholdelse og reparation af spildevandsanlægget.

 
 
  7.
  Ledningen er ikke omfattet af gæsteprincippet, hvilket betyder

at ejendommens ejer kun kan kræve ledningen omlagt med
ledningsejerens accept, og at ejendommens ejer afholder alle
omkostninger i forbindelse med omlægningen.
Ledningsarbejder såsom afskærmning af ledningen eller
forstærkning heraf som følge af ændret anvendelse eller
andre ændringer af det pågældende areal, skal ligeledes
afholdes af ejendommens ejer.

 
 
  8.
  Ejer og brugere må til enhver tid tåle de ulemper der kan være

forbundet med eftersyn, vedligeholdelse og reparation af
spildevandsanlægget. Erstatning for eventuel herved forvoldt
skade fastsættes - i mangel af mindelig overenskomst - af 2
uvildige personer udmeldt af retten.
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  9.
  Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tredjemand de

rettigheder og pligter, som følger af denne servitut.
 
 
  10.
  Der er betalt erstatning for ledningens tilstedeværelse.
 
 
  11.
  Påtaleberettiget er ledningsejeren Silkeborg Spildevand A/S.
 
 
  12.
  Nærmere oplysninger om ledningsanlæggets placering kan

fås ved henvendelse til ledningsejeren.
 
 
  Nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte

ejendom med respekt for tidligere tinglyste servitutmæssige
bestemmelser samt tinglyst hæftelser. Med hensyn til tidligere
lyste hæftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

 
 

Myndighed:
Navn: Silkeborg Kommune
  Søvej 1
  8600 Silkeborg
Cvr-nr.: 29189641
 

Påtaleberettiget:
Navn: SILKEBORG SPILDEVAND A/S
  Tietgensvej 3
  8600 Silkeborg
Cvr-nr.: 31857848
 

Følgende servitutter
respekteres:
Landsejerlav: Gødvad By, Gødvad
Matrikelnummer: 0005dæ
 
Dato/løbenummer: 22.01.2016-1007032396
Dokumenttype: Vedtægter
 
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004a
Landsejerlav: Resendal By, Gødvad
Matrikelnummer: 0004e
 
Dato/løbenummer: 17.01.1969-560-65
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Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 22.01.2016-1007038262
Dokumenttype: Vedtægter
 
Dato/løbenummer: 07.07.2016-1007425101
Dokumenttype: Servitut
 
 

Elektronisk akt anmeldelse
information:

Anmelder:
  Geopartner Landinspektører A/S
  Rugårdsvej 55A
  5000 Odense C
Cvr-nr.: 20014784
 
Kontaktoplysninger: 1601116_deklaration om spildevandsanlæg/hrn,
  hrn@geopartner.dk
 

Bilag:
Bilagsreference: bf817f7e-132f-4967-9e02-4ab6ee48860b
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 1601116_rids
 
 
Bilagsreference: fae4fbbd-b143-4414-95d0-1bf7f482787b
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 1601116_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
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Ejendom:
Adresse: Hvidkløver 32
  8600 Silkeborg
Landsejerlav: Gødvad By, Gødvad
Matrikelnummer: 0005dæ
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  09.08.2017 13:40:01
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  09.08.2017-1008902499
 

 
 

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

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  09.08.2017 13:40:01
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  09.08.2017-1008902499
 

 
 


