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DEKLARATION

om vandledning

Underskrevne Tølløse kommune som ejer af matr. nr . 5-a, Kvarmløse by,
Tølløse indgår herved på:

1. at der må føres en vandledning ind over matr. nr . 5-a, Kvarmløse by,
Tølløse, således som vist med skravering på vedhæftede deklarations-
ride.

2. at ledningen skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til
enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning, samt til
at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang
vandværkets bestyrelse finder det nødvendigt.

3. at det uden forud indhentet tilladelse hos vandværkets bestyrelse,
er forbudt på et på ridset nærmere angivet bælte på 1,5 m. til
hver side af ledningen, at bygg9, foretage beplantning af træer

eller buske med dybtgående rødder, anbringe langsgående hegn af
permanent karakter eller overhovedet iværksætte noget, der kan
være til hinder for adgangen til anlægget eller for dets beståen,
eller til hinder for adgangen til eftersyns-, reparations-, eller
vedligeholdelsesarbejder. Vandværkets bestyrelse kan stille be-
tingelser for eventuelle dispensationer fra dette forbud.

4. at der til enhver tid må kunne tåles de ulemper der kan være for-
bundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparations-
arbejder. Erstatning'Tor herved eventuel forvoldt skade fast-,
sættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mand "udmeldt

--af retten
5. at påtaleretten har Kvarmløse TølløSe vandværks bestyrelse.

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

7. at nærværende deklaration tinglyses på matr. nr . 5-a, Kvarmløse by.
Tølløse.

Tølløse, den .1 .7~Trt>11117...,. 1987

Som ejer af matr. nr . 5-a, Tølløse kommunalbestyrelse
p.k.v.

Chr. Nielsen / K.Jørgensen

Nærværende deklaration er godkendt af kommunalbestyrelsen i hen-
hold til § 36 i lov om kommuneplanlægning, idet tilvejebringelse
af en lokalplan ikke er påkrævet.

TØLLØSE KOMMUNALBESTYRELSE, den ...\7§,~~1987

p.k.v.

Chr. Nielsen K. Jørgensen
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