
Akt: Skab 0nr.» 2
(udfyldes af dominerkontOret)

Anmelder:

Ejendomsaktieåelskabet
af 29. september 1972
Milnersvej 7
3400 Hillerød

k r.c?'■ --Mtr. nr., ejer/av, sogn:	 2q, 2t, 2v , Stempel:
(i København kvarter) 	 u	 Ø	 aa	 cq

eller(i de sønderjydske lands- 2 2 2 og 2 ,

dele) bd. og bl. i tingbogen, Hellebækgaard, Hel-
art. nr., ejerlav, sogn.

lebmk sogn
'Gade og hus nr.:

I anledning af udstykning og bebyggelse af parceller af matr.nre. 2P,

2q, 2t , 2v, 2u, 2ø
, 2aa og 2cq , Hellebækgaard,, Hellebæk sogn pålægges

disse matr.nre. følgende

Cr:

DEKLARATION

1. De bebyggede .parceller forsynes_ med varme fra en fælles varme-

central beliggende ved Sjølundsvej/Srandvejen..

2. Når bebyggelsen er opført, og grundejerfbrening er stiftet samt når

varmecentralen er i drift, overtages denne af grundejerforeningen.

3. Varmecentralen drives og vedligeholdes af grundejerforeningen.

4. Fra varmecentralen føres varmen frem til de enkelte, huse :gennem

nedgravede præisolerede kobberfjernvarmerør. Fjernvarmerørenes4\--;
placering er angivet på vedhæftede ting1SynItgsrlda. Hovealed-,
ningerne ligger normalt ca. 70 cm under terræn, og stikledningerne

ca. 50 cm under terræn.

Stikledningerne er sikret med en overdækning forsynet med gult

plasticbånd.

• 5. Ved gravearbejder skal man sikre sig, at fjernvarmeledningerne ikke

beskadiges ved vold eller frost. Eventuel beskadigelse af rør eller

rørkappe skal uophørligt anmeldes til grundejerforeningen. Dette

gælder også småskader.

6. Det frarådes at plante større vækster eller træer eller opsætte

skure eller lignende over varmeledningerne. Selvforskyldte skader

på stikledninger i haver udbedres af grundejerforeningen på den

pågældende ejers regning.

Bestillings-
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7. Påtaleretten tilkommer grundejerforeningen.

Forannævnte bestemmelser begæres tinglyst på matr.nre. 2P, 2q, 2t, 2v,

2u, 2ø , 2aa og 2cq, Hellebækgaard, Hellebæk sogn, idet respekteres i

forvejen tinglyste servitutter, grundbyrder og hæftelser, hvorom hen-

vises til ejendommenes blade i tingbogen.

Hillerød, den  9.januar 1978
EJEN DOMSAKTIESELSKABET,

AF 29. SEPTEMBER 1972
Som ejer: ..~191.1~~~~...

Jan Christensen

Godkendes. Jfr. kommuneplanlovens § 36 skal oplyses,
at lokalplan ikke er påkrævet.

th~mialwedHelsingør Byråd, den 19.1.1978
P-(3Y-sign.-Ove Thelin / Chr. Steen Petersen

INDFØRT I DAGBOGEN

24,01178 02877

HELSINGØR CIVILRET
LYST.
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