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Undertegnede fru Petrine Frederiksen, Ramløse Sand, erkender

herved til medundertegnede prokurist Fr. Andersen, Blomstervænget 18,

Kgs. Lyngby, at have solgt en parcel af den mig ifølge skøde, tinglyst

den 24.1.1939, tilhørende ejendom matr. nr . 14k Ramløse by og sogn

på følgende vilkår:

6.

Sælgeren og efterfølgende ejere af hovedparcellen skal have

ret til færdsel ad de veje, som etableres på ejendommen matr. nr .

25q, i anledning af denne ejendoms udstykning, uden at skulle deltage

i udgifterne ved vejenes anlæg. Hovedparcellen deltager i de frem-

tidige vedligeholdelsesudgifter med samme andel som en pabcel af

matr. nr . 25q.

Samme færdselsret tilkommer parceller af hovedparcellen,

dog at hver parcel må deltage i vedligeholdelsesudgifterne med

samme andel, som parcellerne af matr. nr . 25q skal udrede.

Foranstående betingede skødes post 6 begæres tillige ting-
lyst som servitutstiftende på ejendommen matr. nr . 25q Ramløse med

den til enhver tid værende ejer af matr. nr . 14k Ramløse og parceller

heraf som påtaleberettiget.

Helsinge, den 12. oktober 1963.

Som køber og ejer af matr. nr .
25q Ramløse:

F. Andersen.

Som sælger:

Petrine Frederiksen

Jensen & Kjeldskov AiS, København.
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vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed

samt underskrivernes myndighed.

Byrge Nielsen
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Helsinge.

4.Zo;&	 /77

, e t7~S
Indført i Dagbogen for Helsinge Retskreds (Kronborg vestre

	

P!	 PP den ' --.-'''' - ,96' 3	 Dbg. Nr.	 •	 .4.'

	

P!	 !P

	

Kr.	 Øre Lyst. ti;zgb. ' 	 fol.	 / :: Akt.skab k nr. /5?

som endeligt skade og som servituts tiltende lit ,1ig, 07-.Pr/9, Il>
:5'eroltutatteist og Udatykaring3kwt forevist,

Il,

Arne Egeløv

Genpartens Riaophed bekræftes.

»nmeren i Kronborn vestre Rirh, den	 s di 3



kr.	 øreStempel:Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de senderydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Akt: Skab 	 nr.tiqs
(udfyldes a	 rnmerkontoret)

Anmelder;
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DEKLARATION

Herved tillægges nuværende og fremtidige ejere af efterfølgende matr.nr.e samt

eventuelle fremtidige parceller heraf ret til færdsel ad den på vedhæftede rids

viste private vej over matrmr: 25 q, Ramløse by og sogn.

matr.nr. 3og , 3oh , 3oi , 3ok
, 3o1 , 3ou , Sov , 3ox , 3oy , 3o

z
, 3oæ, 3o2) 30aa, 

3o
ab

,

3oac , 3o
ad 

og 3oae , Ramløse by og sogn.

Det bemærkes, at den anførte færdselsret er sikret ved ekspropriationsforret-

ning den 26/8-1966 i medfør af bestemmelserne i lov nr. 95 af 29.marts 1957 om

bestyrelsen af de offentlige veje. Ovennævnte matr.nr. 30u - 30ae incl. er

henhold til landbrugsministeriets skrivelse af 5/4-1968, U.J. 164o/1968, udstyk,

ket fra matr.nr. 5og, Ramløse by.

På ejendommen hviler ingen pantegæld. Med hensyn til servitutter henvises til

ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer Frederiksborg amts vejvæsen:

7 Ni E1IKSBORG AMPS VEJINSPEKTORAT, den 28.marts 1969.

•
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