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DEKLARATION

ELANLÆG

Spændinger til og med 20 kV

Undertegnede meddeler herved Elselskabet ELRO NET, Elrovej 1, 8900 Randers, eller den til hvem selskab-
et evenuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side tilladelse til på neden-
nævnte ejendomme.

1. at lade nedgrave og nedlægge lavspændingskabler/10 kV højspændingskabler, således som vist på
vedlagte kort-genpart,

2. at lade anbringe transformerstation med tilkørsel, således som vist på vedlagte kort-genpart,

at lade anbringe master med fornødent tilbehør samt øvrige til fremførelse af elektricitet nødvendige
dele, således som vist på vedlagte kort-genpart.

4.	 Placering af ledningsanlægget sker på det bevillingshavende netselskabs foranledning med hjemmel
i elforsyningslovens offentligretlige forpligtelse til etablering af elforsyningsanlæg, jf.
elforsyningslovens § 20, og adgang til anbringelse af elforsyningsanlæg, jf. stærkstrømslovens
§§ 18 og 19.

Jeg/vi er indforstået med, at benyttelsen af de jordarealer, der grænser til lednings-/kabelanlægget, transformer-
stationen er underkastet de til enhver tid gældende love og forskrifter for elektriske anlæg, herunder stærk-•
strømsreglementet.

Fremdeles gives jeg/vi selskabet ret til frit at færdes på ejendommen for at beskære træer, og for at efterse,
reparere og vedligeholde fornævnte anlæg, alt i det omfang, som driften kræver.

_Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m.m.

- Selskabet yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning en gang for alle i henhold til de til enhver
tid gældende regler og aftaler. Erstatningen udbetales, når anlægget er færdigbygget og nærværende deklara-
tion er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

Skade på afgrøde, forvoldt af ELRO's medarbejdere ved arbejde på anlæggene, erstattes efter skadens stør-
relse.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K



Elselskabet ELRO NET er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og selskabet er berettiget til at lade deklara-
tionen tinglyse på ejendommen.

Med hensyn til de nu ejendommen(e) påhvilende pantehæftelser og servitutter henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

Deklarationen skal til enhver tid respektere størst mulige lån i offentlige midler, herunder midler som ydes i henhold
til lov om realkredit samt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond.

Elselskabet ELRO NET flyttereller sikrer det nedlagte kabel inden for de nævnte matr.nre. uden udgift for lods-
ejeren, såfremt det dokumenteres, at en bygningsudvidelse nødvendiggør dette.

En åjourført kabelplan kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til ELRO (tlf. 87 10 15 20)
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Romalt By, Kristrup
Keld HUttel
S. Røntorp Jan Marcussen



(skitse ikke målfast) Hornbæk, Randers 5. november 2001 Tina Lorenzen

Akt: skab	 nr.

(Udfyldes af tingly 'ngskontoret)
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I medfør af § 42 i lov nr. 581 af 28.06.99 om kommuneplanlægning meddeles der herved samtykke til stiftelse og
tinglysning af omstående servitutbestemmelse, idet det samtidig bemærkes, at tilvejebringelse af en lokalplan i
den anledning ikke er påkrævet.

Randers	 kommune, den 30/10	 20 01

J. Traasdahl Møller	 J. Sivert Bak
byplanchef	 landinspektør



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Randers
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 N m.fl., Romalt By, Kristrup
Ejendomsejer: Randers Kommune
Lyst første gang den: 08.11.2001 under nr. 34871
Senest ændret den : 08.11.2001 under nr. 34871

Lyst på de begærede ejendomme.

Retten i Randers den 13.11.2001

Gurli Elkjær

•
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