
29.11.2018 10:24:15 Side 1 af 5

Aktuelt tinglyst dokument
   

Dokument:
Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794
 

Servitut:
 

Senest påtegnet:
  10.12.2015 13:37:10
 

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:
  101217**** 4a, Resendal By, Gødvad
 
 
  101217**** 4a, Resendal By. Gødvad
  Matr. nr. 4a, Resendal By, Gødvad Stempel kr. Akt: Skab nr.

(Udfyldes af dommerkontoret)
 
  Arbejdsordrenr. 101217****
 
  Anmelder: EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg

Tlf. 7015 1560
 
  DEKLARATION for transformerstation med grundareal på

højst 5 m2
 
  KABELANLÆG MED TILHØRENDE

TRANSFORMERSTATIONER Spændinger til og med 20 kV
 
  Placering af ovennævnte anlæg 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.
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  Under henvisning til udstykningslovens § 16 stk. 2 og

”Bekendtgørelse om udstykningskravet” bek nr. 169 af
08/02/2010 § 4 placeres ovennævnte anlæg uden
tidsbegrænsning.

 
  Undertegnede meddeler herved EnergiMidt Net A/S, CVR-nr.

28331878 (herefter Selskabet), eller den, til hvem Selskabet
senere måtte overdrage sine rettigheder, en uopsigelig
tilladelse til på omstående ejendom(me) at an¬bringe
jordkabelanlæg og transformerstation(er) med tilhørende
kabelanlæg (efterfølgende betegnet ”elanlægget”) i det
omfang, det aftales ved denne erklærings underteg¬nelse.
Elanlæggets omtrentlige placering på ejendommen er vist på
vedhæftede plan(er), EnergiMidt tegning nr. XXXX

 
  Parterne er enige om at fravige gæsteprincippet i forhold til de

pågældende elanlæg.
 
  Undertegnede tillader endvidere Selskabet:
 
  – ret til at lade anbringe, at opretholde og at udskifte de

pågældende elanlæg.
 
  – Fri og uhindret tilkørsels- og adgangsforhold til at efterse og

vedligeholde elanlægget.
 
  Undertegnede forpligter sig til:
 
  – At efterleve de begrænsninger i brugen af arealet over og

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

 
  – At, dersom Selskabets elanlæg skal flyttes – permanent

eller midlertidigt – på grund af forhold hos lodsejeren, betaler
lodsejeren Selskabets omkostninger forbundet med
flytningen.

 
  – 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.
 
  – At indhente tilladelse fra Selskabet, når der nærmere end 1

m (vandret afstand) fra anlægget skal udføres et eller flere af
følgende arbejder:

 
  – plantning af træer - etablering af vej - terrænregulering -

byggeri
 
  – At foretage ovennævnte anmeldelse/indhente tilladelse

senest 8 dage før arbejdet påbegyndes.
 
  – At sørge for, at andre brugere af ejendommen, f.eks.
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forpagtere, foretager anmeldelse, som anført ovenfor.
 
  Selskabet forpligter sig til:
 
  – At erstatte eventuel skade på afgrøder og mark, når skaden

er sket i forbindelse med elanlæggets etablering eller senere
vedligeholdelse/udskiftning.

 
  – At erstatte eller udbedre eventuel skade på ejendommen,

når skaden er sket i forbindelse med elanlæggets etablering
eller senere vedligeholdelse/udskiftning.

 
  – At betale lodsejerens omkostninger i forbindelse med

flytningen af elanlægget, hvis flytningen skyldes forhold hos
Selskabet. Indirekte omkostninger, herunder driftstab,
avancetab eller tilsvarende indirekte tab, erstattes ikke.
Selskabet afholder således selv udgifterne til at vedligeholde
og udskifte de pågældende elanlæg, når det er Selskabets
egne forhold, der nødvendiggør dette, ligesom Selskabet skal
fjerne elanlægget for egen regning, hvis det ikke længere er i
brug, og hvis de pågældende elanlæg i øvrigt er i vejen for
lodsejerens brug af sin ejendom.

 
  Forhold vedr. erstatningen:
 
  For de rettigheder, Selskabet har erhvervet ved denne

deklaration, yder Selskabet en éngangserstatning.
 
  Erstatning beregnes på grundlag af gældende landsaftale

mellem SEGES, Energinet.dk og Dansk Energi.
 
  Erstatning for skade på afgrøder, mark og ejendom gives efter

en konkret opmåling af skadens omfang og fastsættes efter
landsaftalen indgået mellem SEGES, Energinet.dk og Dansk
Energi.

 
  Ved uenighed om skadens omfang og/eller erstatningens

størrelse, udpeges 2 uvildige perso¬ner, om nødvendigt af
underretten, til at fastsætte erstatningsstørrelsen.

 
  Ovennævnte erstatninger udbetales uden rentetillæg senest 4

uger efter anlægsarbejdets færdiggørelse.
 
  Erstatningsbeløb, der udbetales senere end de nævnte 4 uger

forrentes med en årlig rente, der svarer til diskontoen. Der
henvises i øvrigt til ”Landsaftale for el og fiberanlæg på
landbrugsjord”.

 
  Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne

deklarations bestemmelser er Selskabet. Selskabet kan uden
samtykke fra ejerne af de ovennævnte matrikler overdrage
sine elanlæg med tilbehør og sine rettigheder og pligter efter
denne servitut. Selskabet kan desuden uden samtykke fra
ejerne af de ovennævnte matrikler tinglyse påtegning på
denne servitut om skrift af påtaleret.
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  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.
 
  Definitioner: Gæsteprincippet er betegnelsen for en

udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der
uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på
en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren (Selskabet)
som ”gæst” skal bekoste ledningsarbejder, der er
nødvendiggjort af lodsejerens ændrede benyttelse af det
areal, hvor ledningen er anbragt.

 
 

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

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
 
 

Elektronisk akt anmeldelse
information:

Anmelder:
  ENERGIMIDT NET A/S
  Tietgensvej 4
  8600 Silkeborg
Cvr-nr.: 28331878
 
Kontaktoplysninger: 101217****,
  99268205
  tkj@energimidt.dk
 

Bilag:
Bilagsreference: c28990e2-5c98-418a-b36f-0f5ef03dc328
Bilag referencekode: Andet.
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Beskrivelse af bilag: 101217**** 4a, Resendal By, Gødvad PDF
 
 
Bilagsreference: 21a0661f-b907-4dab-b775-b04f89047694
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 101217**** 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
 

Tinglysningsdato:
  10.12.2015 13:37:10
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  10.12.2015-1006943794
 

 
 


