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Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel:	 kr.	 øre

(i København kvarter)	 li
eller (i de sønderjydske lands-

	

dele) bd. og bl. i tingbogen, 	 Ladegårdsskov

	

art. nr., ejerlav, sogn.	 AdsbØl

Gade og hus nr.:

Akt: Skab E nr. 3 t10
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers bopæl:
3257'...014

Anmelder:

Undertegnede

Stempelfri i henhold til I
stempellovens § 79, stk. 3

DEKLARATION

Niels Knutzen, Bovrupvej 1, 6300 Gråsten

LANDINSPEKTØRERNE

RYHAVEVEJ 7 . 8210 ÅRHUS V

TELEFON 06 -*159011

meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne post- og telegrafvæsenet ret til på den mig til-
hørende ejendom matr.nr .

11 Ladegårdsskov ejerlav, AdsbØl sogn

at have kabler liggende i jorden i trace som vist på vedhæftede kopi af matrikelkortet.

Post- og telegrafvæsenet har endvidere ret til senere eventuelt at lægge flere kabler i ovennævnte trace.

Uden forudgående anmeldelse til post- og telegrafvæsenet må omhandlede areal udnyttes til dyrkning
af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af
kablerne, f. eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jord-
arbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablerne, skal anmeldelse om arbejdet
foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til Pdst- og telegrafvæsenet, der så for egen regning
træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne.

Post- og telegrafvæsenets eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og
uhindret adgang til kablerne med værktøj og materiel. Ejerens anvisninger vedrørende færdslen på ejen-
dommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader.

Erstatning for eventuelle markskader •orbindelse med fremføring af kablerne, herunder udgifterne ved
retablering af ledningsanlæg og hegn, godtgøres af post- og telegrafvæsenet. Udgifterne ved udbedring
af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er
forvoldt ved kablernes etablering. Skaderne skal forud anmeldes til post- og telegrafvæsenet.

Post- og telegrafvæsenet kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på . den
fornævnte mig tilhørende ejendom.

Påtaleberettiget er post- og telegrafvæsenet.

Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

	  1-t) den .j`. 2.

C Gj	 /1.. 
(Underskrift)

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København.



Madsen
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Samtykke meddeles herved til tinglysning af foranstaende servitutbestoinmel-

ser.

Tilvejebringelse af en lokalplan er ikke pakravet.

GRÅSTEN BYRÅD, den 27. januar l97
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Akt: Skab I9 b11%,,r
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).

/Ktr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(i København Kvarter)

eller (i de sanderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.-

Ladgaardskov	 Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Bind II Blad 47	 Aabenraa Amt sraad.
Artikel Nr. 68 af
Ladegaardskov Ej er-
lav, Adsbøl Sogn.

Stempel: 2 Kr. lo øre.

Skøde.

Aabenraa .Arntsraad ved Amtmand Kr. Refslund Thomsen

overdrager herved endelig og ubetinget den i Tingbogen for Lade-

gaardskov Bind II Blad 47 indførte Artikel Nr. 68 af Ladegaard-

skov Fjerlav (Parcel 124/83 af Kortblad 2) af Areal 44 m 2 til

Landmand Niels Knutzen, Ladegaardskov.

Knutzen tager imod denne Overdragelse og overtager

for sig og efterfølgende Ejere af fornævnte Areal overfor Adsbøl

Sognekommune Forpligtelsen til at drage Omsorg for, at der paa

dette Areal i al Fremtid ikke findes Gærder, Hegn, Beplantning

samt Skure, Lysthuse og deslige eller Bebyggelse, der rager

højere op end 1 m over de tilstødende Bivejbaners Midterlinie.

0	 •	 •	 0	 .0	 •	 0	 0

Omkostningerne betales af Amtskommunen.

Ladegaardskov, den 30/5 1933.

sign. Ni els Knutzen.

Herved attesteres, at Landmand Niels Knutzen af La-

degaardskov egenhændig‘..har underskrevet foranstaaende Skøde, at

han er myndig og at Dateringen er rigtig.

Ladegaardskov, den 305. 1933.

Nayn: sign. Js. Caspersen	 Navn: sign. Jakob Sørensen

Stilling:	 Lærer	 Stilling:	 Landmand

Bopæl:	 Ladegaardskov	 Bopæl:	 Iliskebækskov.

Indført i Dagbogen for Retskreds 	 (:).5, Lundtofte eg Nybøl Herreder,
den 19 JUNI 1933 vi t .49

Lyt Tingbog fo	 ‘47 ÅH: Skab 'P Nr.-3'

Genpartens Rigtighed bokreefte!‹.
D-->m tiren for Retskreds Nr. 95, Lundtofte og Nybøl Herreder,

1
,rX —

— •

-Jensen & Ky dskouMKøbenhavn

Bestillings.
Formular

H



	
Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel:	 kr.	 øre

(i København kvarter)	 li
eller (i de sønderjydske lands-

	

dele) bd. og bl. i tingbogen, 	 Ladegårdsskov

	

art. nr., ejerlav, sogn.	 AdsbØl
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Akt: Skab E nr. 3 t10
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers bopæl:
3257'...014

Anmelder:

Undertegnede

Stempelfri i henhold til I
stempellovens § 79, stk. 3

DEKLARATION

Niels Knutzen, Bovrupvej 1, 6300 Gråsten

LANDINSPEKTØRERNE

RYHAVEVEJ 7 . 8210 ÅRHUS V

TELEFON 06 -*159011

meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne post- og telegrafvæsenet ret til på den mig til-
hørende ejendom matr.nr .

11 Ladegårdsskov ejerlav, AdsbØl sogn

at have kabler liggende i jorden i trace som vist på vedhæftede kopi af matrikelkortet.

Post- og telegrafvæsenet har endvidere ret til senere eventuelt at lægge flere kabler i ovennævnte trace.

Uden forudgående anmeldelse til post- og telegrafvæsenet må omhandlede areal udnyttes til dyrkning
af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af
kablerne, f. eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jord-
arbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablerne, skal anmeldelse om arbejdet
foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til Pdst- og telegrafvæsenet, der så for egen regning
træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne.

Post- og telegrafvæsenets eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og
uhindret adgang til kablerne med værktøj og materiel. Ejerens anvisninger vedrørende færdslen på ejen-
dommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader.

Erstatning for eventuelle markskader •orbindelse med fremføring af kablerne, herunder udgifterne ved
retablering af ledningsanlæg og hegn, godtgøres af post- og telegrafvæsenet. Udgifterne ved udbedring
af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er
forvoldt ved kablernes etablering. Skaderne skal forud anmeldes til post- og telegrafvæsenet.

Post- og telegrafvæsenet kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på . den
fornævnte mig tilhørende ejendom.

Påtaleberettiget er post- og telegrafvæsenet.

Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

	  1-t) den .j`. 2.
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Tingbogsattest
   
Udskrevet: 30.06.2022 17:44:09
 

Ejendom:
Adresse:  
   
 
BFE-nummer: 100097312
 
Dato: 03.04.2018
Landsejerlav: Ladegårdskov, Gråsten-Adsbøl
Matrikelnummer: 0011b
Areal: 108572 m2
Heraf vej: 0 m2
 
 

Hovednotering:
Hovednotering: Landbrugsejendom uden beboelse
 
 
  Der findes ingen hæftelser på ejendommen
 

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 13.02.2017-1008432321
 

Adkomsthavere:
Navn: Sønderborg Jordkøbsnævn
Cvr-nr.: 33117582
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
Kontant købesum: 2.095.000 DKK
Købesummen omfatter beløb 
til arv/gave: 0 DKK
Købesummen omfatter 
overtagne restancer af skatter 
og afgifter eller af andre 
ydelser.: 0 DKK
Købesummen omfatter 
servitutter, tinglyst på det 
købte, der kan forlanges afløst 
af en pengeydelse: 0 DKK
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Købesummen omfatter beløb 
til anlægsbidrag til vej mv., der 
er forfaldent til betaling på 
tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK
Købesum i alt: 2.095.000 DKK
 

Dato for overtagelse:
  01.06.2017
 

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 23.02.1933-2412-44
Prioritet: 1
Dokumenttype: Servitut
 

Arealanvendelse:
  Højdebegrænsning
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om oversigt mv
 
  Indskannet akt
  44_E_310
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 19.06.1933-668-44
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
 

Arealanvendelse:
  Højdebegrænsning
 

Andet:
  Andet
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om oversigt mv
 
  Indskannet akt
  44_E_310
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 15.12.1977-9591-44
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om kabler
 
  Indskannet akt
  44_E_310
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 05.12.2014-1005898830
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut
  Deklaration om vandledning
 

Også tinglyst på:
Antal: 19
 

Tekniske anlæg:
  Vand: ledninger og tekniske anlæg
 

Påtaleberettiget:
Navn: SØNDERBORG VANDFORSYNING A/S
Cvr-nr.: 31875439
 

Øvrige oplysninger



30.06.2022 17:44:09 Side 4 af 4

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 1.650.000 DKK
Grundværdi: 685.100 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2020
Kommunekode: 0540
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 031422
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