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Matr.nr. 1r Mejlby By, Harridslev 

Randers Kommune 

Anmelder: 

 

Bjørn Christiansen Landinspektører 
Grenåvej 7 
8960 Randers sø 

J.nr.:  2018463  

 Tlf. 86 42 24 77 

Tinglysningsafgift:  1.750,00 kr. 

 

 

DEKLARATION OM VEJRET 
 
Undertegnede ejer af matr.nr. 1r Mejlby By, Harridslev erklærer, at denne servitut på-
lægges min ejendom og efterfølgende parceller heraf, med virkning for nuværende 
og kommende ejere. 
 

Deklarationsrids: Vedlagte deklarationsrids af 30.03.2021 udarbejdet af landinspek-
tør Andreas Andersen fra Bjørn Christiansen Landinspektører viser vejens placering 
på stedet på tidspunktet for deklarationens tinglysning. Vejen er angivet med rød 
farve på deklarationsridset. 

 

Bestemmelse: De til enhver tid værende ejere af matr.nr. 1aa Mejlby By, Harridslev 
tildeles vejret ad den private fællesvej vist på deklarationsridset. 

 

Vedligeholdelse, renholdelse mv.: Vedligeholdelsespligten af den nævnte vej og 
fordeling af udgifter hertil påhviler ejerne af matr.nr. 1r og 1aa i forening. Omkostnin-
gerne hertil fordeles under hensyntagen til omfanget af de enkelte parters brug og sli-
tage af vejen. Opstår der uenighed, kan sagen indbringes for vejsyn efter gældende 
regler herom. 

 

Uenighed: Uenighed om fortolkningen af denne aftale skal søges løst ved mediation 
ved hjælp fra en Certificeret Mediator før sagen, i mangel af enighed efter mediation, 
kan fortsætte efter reglerne i lov om voldgift 

 

Påtaleret: Påtaleretten tilkommer de til enhver tid værende ejere af matr.nr. 1aa 
Mejlby By, Harridslev. 

 

Tinglysning: Denne deklaration begæres tinglyst servitutstiftende forud for al pante-
gæld, men med respekt for de på ejendommen hvilende servitutter og grundbyrder, 
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. 
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Privat fællesvej - matr.nr. 1r

Bjørn Christiansen Landinspektører
Andreas Andersen
Landinspektør

Målforhold 1:1000Dato: 30.03.2021

Udfærdiget til brug ved tinglysning af

Tinglysningsrids

 servitut

J.nr: 2018463

Vejret for matr.nr. 1aa over 1r Mejlby By, Harridslev
Vejret markeret med rød

V/ Lars Gorm Andersen og Henrik Birch-Præst
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