
Stempel kr. YQ) Akt: Skab nr. 
(Udfyldes af dommerkontoret) 

Matr. nr. 62, 75, 79, 90 og 98 

/¥,. Torning, Tyrstrup 
(Ejerlejlighedsnr.) 

Gade og husnr. Anmelder: 

D •£ K L A R A T I O N ^ ..: 

I henhold til aftale med Torning Vandværk pålægges nedennævnte ejen- -

domme følgende bestemmelser; 

"Ejendommene skal respektere den nedlagte vandledning, som er nærmere 
angivet, på vedhæftede ting lysnings rid s. •-•-._.--•.--_ 

Vandledningen skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal-

til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt jtil at foretage^ 

reparations- og vedligeholdelsesarbejder. 

Ejendommenes ejereforpligter sig til ikke at plante større træer el- '-•= 

Jbér buske elier anbringe bygninger over eller så nær omhandlede vårid-̂  

ledning, at vedligeholdelse forhindres. 

Påtaleretten tilkommer Tdrning Vandværk." 

Denne deklaration begæres, tinglyst på ejendommene matr. nre. 62, 75, 

79, 90 og 98 Torning, Tyrstrup. 

Med hensyn til de ejendommene;;påhvilende byrder og servitutter hen

vises til ejendommenes blade i tingbogen. .-r; 

Som påtaleberettiget; ..-.;...'' "^ 

sign. Peter .islissen / sign. Peter Sandahl -...\.'B. 
sign. Ejvin^Knudsen / sign. John Rasmussen 

sign. Knud Knudsen — •• \- -. 

Som ejer af matr«, nr. 62s 

sign. Knud Krogh 
i/ / 

Som e j e r af matris n r . 1>5s 

i/ s 

sign. Aage Westphal 

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K 



Som ejer af matr. nr. 79: 

/ 

sign, E.K. Kjeld . 

Som ejer af matr, nr. 98 

/ 

sign. J. Petersen 

Som é$$z 'af matr. nr. 90: 

; : / 
S 

sign «y Petersen 

Som bygningsmyndighed, idet det attesteres, at tilvejebringelse af 

lokalplan ikke er påkrævet. 

Som bygningsmyndighed, idet det attesteres, at tilvejebringelse af 

lokalplan ikke er påkrævet. 

Christiansfeld byråd, den 30. april 1986 

sign. Bent Skriver 

borgmester 
/ s i g n . Jens Svendsen 

kommuneingeniør 
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