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• Matr ;"nr. 9 ee Haslev by, Haslev
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KLØVERVÆNCET 6a
4S9Q HASLEV. TLF. ae 69 1626Haslev konunune
sekretariatet
4690 Haslev

Gade 09 hus nr.: østre Ringvej

Undertegnede Haslev kommune, i det følgende benævnt sælger,
Rådhuset, 4690 Haslev, sælger og betinget skØder herved til
medundertegnede

,
KFUK-spejderne i Haslev

i det følgende benævnt kØber, v/flok-troprådet (formand H. Flye
Jensen) boende Kløvervænget 53, 4690 Haslev, den sælger ifølge
tinglyst adk~mst tilhØrende ejendom matr. nr. 9 ee Haslev, Has-
lev, beliggende i landzone på østre Ringvej, 4690 Haslev.

e
,< VILKAR

l.

Ejendommen, der er ubebygget, sælges med grund efter omdeling m.m.
af areal 1300 ~, heraf vej 160 m2, med de på grunden værende lednin-
ger og installationer, hegn, træer, buske og beplantninger og alt
ejendommen øvrige rette tilliggende og tilhØrende iØvrigt med de
retti~heder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har
tilhØrt sælger og tidligere ejere~hvorom henvises til tingbogens ud-
visende.
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3.

6.

Næ~værende $kØd~ er betinget af landbrugsministeriets approbation,
samt udstedelse af ovennævnte sælgerpantebrev.

7.

Sælger er~lærer på tro og love, at der sælger bekendt ikke på den
her omhandlede ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund.
Parterne erklærer på tro og love - af hensyn til dokumentets stemp-
ling - at værdien i handel og vandel ikke overstiger købesummen •.
KØber er gjort bekendt med, at grunden·er beliggende i landzone og
indenfo~ fredningsbyggelinien i henhold til naturfredningsloven,
idet grunden ligger nærmere end 300 m fra skovgrænse.
Tilladelse til bebyggelse med spejderhus foreligger fra zonemyn-
digheden i Vestsjællands amtskommune, samt f~a fredningsnævnet for
Vestsjællands amts sydlige fredningskreds.
Det sikres ved tinglyst deklaration med fredningsnævnet som påta-
leberettiget, at huset fjernes, såfremt anvendelse som spejderhus
ophØrer, medmindre fredningsn~vnet har tilladt anden form for ung-
domsaktivitet, der ikke påfører området større miljØmæssig belast-
ning end den påtænkte spejdersport ville gøre.

8.

KØber skal t~llade, at Haslev kommune efter nærmere aftale for-
længer de eksisterend~ ø 15 spildevands- og regnvandsstikledninger
ca. 30 m mod nord til matr. nr. la c i en afstand af ca. 3 ro paral-
lelt med grundens vestskel.
Kloakledningerne skal stedse henligge uforstyrrede og vedligeholdes
af køber, samt når tilslutning er foretaget af ejeren af matr. nr.
la c.
Vedligeholdelsen sker i forhold til brugen af ledningerne.
Haslev kommune samt ejeren af matr. nr. 10 c er påtaleberettiget
hvad angår §8.

. 9.

Haslev kommune afholder udgifter til anlagt stikvej samt på ejen-
Idommen indfØrte regn- og spildevandsstik.
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'I ' , '.Afgifter i forbindelse med senere tilslutning til el-, vand- og
kloaksystemer betales af kØber.

• t

Opsætning af hegn er kommunen uvedkommende.

10.

De med handelen~ berigtigelse forbundne omkostninger, herunder
stempling af skØde, udredes af kØber.
Sælger betaler ud~tykning8omkostninger.

ll.

§7 og 8 begæres tinglyst servitutstiftende.

Haslev, den /?'-. / ~ '--. ,I ~ d' /

Som sælger: Haslev Byråd
, '. 4". ...,.,.

j ~ .-f. , ~~"'7---~ i~-~
/'11~-...........--- __ ..l/, 'l rfWw

"w.Ntwre .....
Kommuo.ldJr~kt.,Til vitterlighed om underskrifternes

og underskrivernes myndighed:

j. "

;f.t:Ih"'~-iÅ'A ~_J
O • ass;-"""--..rT
Frøgårdevej 41 11th.
4690 llaelev

Ko unebogholder
Rugvæpget 9

469Q Haslev

EndeliQ't slcøpe.
Da købesummen i h. t. ~oranstående betingede skødes post 4
rigtiget, og da Landbrugsministeriet ved skrivelse a~ 13/7
har approberet omdeling a~ matr. nr. gee m.fl. t Haslev by
endel~gt tilskøder Haslev kommune matr. nr. 9~, Haslev py
areal 1300 m2 til

er be-
1981
og sogn,
og ~ogn,

med respekt af de

KFUK-spejderne ttlo~-troprådet ved
~!ye-Jensen, IGpvervænget 2J,
4690 Haslev,

på ejendommen tinglyste servitutter.
Has-
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Haslev Byråd
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p. b. v.
I h. t. bemyndigelse af 29/J~78;

I~r_!nr'!~
aorsme~ter ( t ( {

/W. Nø.rrel"ld(e
Kommunalq~rekt~r

, , I

,
Be~rpe tillige tinglyst som servitutstiftende

i h. t. pkt.7,s:Ldste afsnit, I ;; ,

påtaleberettiget&Fredningsnævnet for Vestsjællands amts syd~
lige fredningskreps, og

i h. t. pkt. 8"
påtaleQerettiget:Haslev kommune og ejeren

Haslev by og sogn.
Ha.slev, den 7, aUE;Ust 198Ha lev Byråd

v.

nr. lo,a,

\)Gt,it., ~I,~

I.. '. .'.;; ; -,l .~.,

l . ,

Ib ordabl Pedersen
Borgmester' .

/W.Nørreløkke
Kommu~ldirektør

I

,
If~lge landb~ugsministeriets approbation af 13/7 1981
ev matr. np. 9 EE Haslev by, Haslev af ansat a~eal
1300 m2. heraf vej 160 m2.

te

Arealet, der ikke er særskilt vurderet, JudgØr ikke
en l~ndejendom ~ller n~gen del af en sådan ~g e~ ik~
ke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom.



r
\',",'

"1,.

.,

e
~1eJ)

• oo,

kl.rer, at ejendommen skal anvendes i Spejderkorpa8ts arbejde, og at bo-
lIgminieteriel tilladelse til erhvervelsen således er uforneden, da ejen-
dom-in ikke ar omfattet af § 6 i lov nr. 267/1972,
Ha.lav, dM" b - .ept8mbør 1961.

,
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