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Anmelder:

rDSS 88301725
76_G-N 190
Bulk Sor-F/ Hvid

187537

ADVOKATERNE
NØRRESUNDBY TORV

N
55

g

11, KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

BETINGET SKØDE

Nils Bell (H)
Poul Hansen (H)
Kasper Ørtoft (L)
Oluf Hjortlund (H)
Hans Raaschou (H)
P. Riishøj Hansen (H)
B. Damm Johansen (H)

Finn Øst Andersson
Adv. fm.
Gitte Kuhlwein
Adv. fm.

Torvet 1
Postboks 211
DK-9400 Nørresundby
Telefon +45 98 19 38 00
Telefax +45 98 19 38 20
Giro 4 05 76 78

J.nr. 01-12.965/hhm

Matr.nr. 4-c Haldager by, Vadum

Beliggende Endelstedvej 36, 9440 Aabybro

Erklæring om ejendommens anvendelse:

Ejendommens beboelsesandel er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved

overdragelsen bestemt til brug for ejeren.

Underskrevne Else Mortensen og Bo Rune Mortensen, Endelstedvej 36, 9440 Aabybro sælger,

skøder og betinget af købesummens og refusionssaldoens befaling overdrager herved til

medunderskrevne

Rikke j\Tielsen og Preben Nielsen,

Brodersensvænget 16, 9430 Vadum,

i lige sameje den os ifølge tinglyst adkomst tilhørende landbrugsejendom

matr.nr. 4-c Haldager by, Vadum,

af areal ifølge tingbog 3 ha 432 m2, heraf vej 814 m2.

ADVO/S9Zs.NORD
Et samarbejde mellem advokatfirmaer i

Aalborg/Nørresundby, Aabybro, Fjerritslev, Brønderslev, Hjørring, Hirtshals og Frederikshavn



Ejendommens adresse er Eridelstedvej 36, 9440 Aabybro.

Ejendomsværdi (kontantværdi) pr. 1/1 1996 er kr. 570.000,00, heraf stuehusværdi kr. 420.000,00.

Overdragelsen sker på følgende nærmere

VILKÅR:

1.

Ejendommen sælges således som den er og forefindes, og således som beset af køberne, med de

på grunden værende bygninger, med grund-, mur- og sømfast tilbehør, herunder varmeanlæg, a'lle

slags ledninger og installationer, hegn, træer og planter, samt alt ejendommens rette tilliggende

og tilhørende.

Endvidere medfølger faste lamper og fastskruet badeværelsesudstyr.

Der medfølger under overdragelsen følgende løsøre:

Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, elkomfur, emhætte, køleskab samt faste tæpper

i stuen og på værelserne.

2.

Ejendommen overdrages med de samme byrder, rettigheder og forpligtelser, hvormed den hidtil,

har tilhørt sælgerne. Det bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter, som

køberne respekterer:,.

	

03.04.1857
	

Dokument om vejret m.v.

	

20.04.1960
	

Dokument vedr. fredskovspligt.

	

26.08.1981
	

Dokument angående etablering af vandledning m.v.

	

09.04.1984
	

Dokument om nedlægning af kabler m.v.
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3.

Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. marts 1997, fra hvilken dato ejendommen henligger for

købernes risiko i enhver henseende, dog at den i ildebrandstilfælde allerede ved fortrydelsesret-

tens udløb, respektiv fra købsaftalens dato har henligget for købernes risiko. I tilfælde af

ildebrand er køberne således berettiget til at få udbetalt brandforsikringssummen til genopførelse

af ejendommen mod forinden at opfylde vilkårene for nærværende handel.

Ejendommen er forsikret i Tryg-Baltica Forsikring under police nr. 660-986-561-017.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende

de på ejendommen påhvilende skatter, afgifter og renter. Opgørelsens saldo betales kontant.

Køberne drager omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser og/eller ejendomsskatter, der

forfalder efter overtagelsesdagen, og dette gælder uanset om opkrævningskortene måtte lyde på

sælgernes navn. Dette er også tilfældet, selv om køberne ikke modtager opkrævninger.

4.

Sælgerne oplyser,

at -	 de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer
sælgerne bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet,

at	 der sælgerne bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler,

at der sælgerne bekendt ikke inden for de sidste 10 år, dog højst i sælgers ejertid,
er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af
svamp ellerinsekter,

at	 installationer og medfølgende løsøre er gældfri og afleveres i brugbar stand på
overtagelsesdagen,

at-	 der sælgerne bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller
byrder,

ejendommen ikke er begæret omvurderet, eller sælgerne har indgivet klage,



at	 der sælgerne bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det
offentlige eller private vedrørende ejendommen,

at	 olietanken er lovlig,

5.

Køberne erklærer at være bekendt med den udarbejdede varmesynsrapport. 	 •
Køberne er bekendt med og accepterer, at der ikke i forbindelse med nærværende handel .er

udarbejdet tilstandsrapport samt ejerforsikringstilbud. Sælgerne er bekendt med evt. konsekvenser

heraf.

6.

Køberne indtræder i sælgernes rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningssel-

skaber. Aflæsning af erm.m. foretages af parterne i forening, og flytteafregning finder sted

direkte til sælgerne udenornrefusionsopgørelsen.

7.

Købesummen er aftalt til kr. 1.038.525,50, skriver en million tretiotte tusinde femhundrede

totifem kroner og 50 øre, der berigtiges på følgende måde:

A.	 Køberne overtager følgende i ejendommen indestående lån:

1.
Nykredit, opr. kr. 150.000,00, ved uaflyste
afdrag pr. 1/1 1997 nedbragt til
Lånet er et kOntantlån/jordbrugslån/indeks-
lån med særlige indfrielsesvilkår.

B.	 Kontant betales
Til fiansiering heraf hjemtages lån i Real-
kredit Danmark, obligationslån 8% opr.
kr. 499.000,00

kr. 143.062,09

kr. 486.525,50
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C._ _	 Kontant er betalt til ejendomsmægler 	 kr.	 25.000,00

D.	 Kontant betales ved nærværende skødes underskrift og
senest den 1/2 1997	 kr.	 40.937,91

Restkøbesummen	 kr. 343.000,00
Køberne udsteder pantebrev til sælgerne eller ordre på nærmere
aftalte vilkår, herunder til rente 8,75% p.a.

'Købesum i alt	 kr. 1.038.525,50

8.

Sælgerne erklærer, at der ikke påhviler ejendommen gæld til gade, fortov, kloak, rensningsanlæg

eller lignende, og at der ikke sælgerne bekendt er afsagt kendelser eller udført arbejde, for hvilke

udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen I øvrigt er al fremtidig gæld af sådan art sælgerne

uvedkommende.

Køberne betaler bidrag, faste afgifter m.v. til rensningsanlæg, kloak, el- og varmeforsyning m.v.,

som løbende ophæves sammen med forbrugsafgifter og/eller ejendomsskatter.

Køberne får udleveret kopi af ejendomsoplysningsskema fra kommunen.

Eksisterende anlæg er betalt.



Som købere:

9.

Køberne erklærer ved sin underskrift på nærværende skøde at opfylde Landbrugslovens

erhvervelsesbetingelser. „

10.

Parterne bemyndiger herved ved deres underskrift på nærværende skøde hver af de ovenfor'soin

anmelder anførte advokater til hver for sig at udstede endeligt skøde til køberne, såsnart

betingelserne herfor er opfyldte.

<
11.

Omkostningerne ved dette skødes stempling og tinglysning betales af parterne med halvdelen til

hver.

Køberne alene betaler alle omkostninger ved oprettelse af sælgerpantebrev, samt omkostninger
,	 —

ved gældsovertagelse.

Sælgerne alene betaler mæglersalæret.

Køberne og sælgerne betaler'salær til egen advokat.

Nørresundby, den 14. november 1996

Som sælgere:

ifølge fuldmagtiW( Ur (fri

Else Mortensen

‘1‘ 422"

Rikke Nielsen

Bo Rune Mortensen	 Preben Nielsen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndig-

hed:
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Navn:

Stilling:

Bopæl:

.Navn:

Stilling:

a
a
2

0

E
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Forannævnte matr.nr . 4 c Haldager by, Vadum, der er nor:ret-som
landbrug er under registernummer 851-o5745-5'senest vurderet pr.
1/1-1996 til:

Kr. 57o.000,00.

Det attesteres at begge skødemodtagere har afgivet behørig erklæ,-,
' ring i henhold til landbrugslovens § 16 stk.- ,1 og 2 om opfyldel-
s'e' af betingelserne for erhvervelse af landbrugsejendomme, jfr.
Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 24/8-1994.

AALBORG SKATTEVÆSEN, den -27.C;vember 1996.

Nielse,

,-!--AALBORG.SKATT--k;-tEN
4.1-(01'" R

Matr: 4 C .

Haldager By, Vadum

Retten i : Aalborg II
Indført den	 : 16.12.1996
Lyst under nr.: 5645SOM betingetskeideFuldmagt forevis

RETSANWERKIN11N
Pantege3id

Ejendomsværdi
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8.
Allonge til betinget skøde fra Else Mortensen og Bo Rune Mortensen til Rikke Nielsen og Preben
Nielsen på ejendommen matr.nr. 4-c Haldager by, Vadum. 	 . /61i2.,-199`6

Anmelder:
Advokaterne Nørresundby Torv
Torvet 1, 9400 Nørresundby
tlf.nr. 98 19 38 00.

ENDELIGT SKØDE

Da betingelserne herfor nu er opfyldt, meddeles herved endeligt skøde på ejendommen matr. nr.

4-c Haldager by, Vadum til

Rikke Niels-en og Preben Nielsen, Endelstedvej 36, 9440 Aabybro

Herefter tilhører ejendommen disse på de vilkår, der er anført i ovenstående betingede skøde.

Samtidig hermed begæres retsanmærkningerne slettet.

Nørresundby, den 10. februar 1997

Iflg. fuldmagt:

Kasper Ørtoft

advokat

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed samt underskriv'erens myndig-
hed:	 ,
Navn:	 Helle Høj Milson	 Navn:	 SONJA 'JENSEN
Stilling:	 Jur. ass.	 Stilling:	 adv. sekr.

Torvet 1
Bopæl:	 9400 Nørresundby	 Bopæl:	 Tranekær 18

9310 Vodskov
(
1	 Matr: 4 C .

r

Haldager By, Vadum

A

Retten i : Aalborg II

Indført den	 : 11.02.1970m
 endelit skødeLyst under nr.: 503596

Foranstående retsanmærkning
ophæves

AJP
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Formular

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Nkr. Nr., Ejerlav, Sogn: 4 c m. fl. Haldager,
(i København Kvarter) Vadum Sogn

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bh i Ting-
bogen, Art. Ni., Ejerlav,

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant findes)

Skød e.

Akt: Skab	 " Nr. /q0.

(Udfyldes af Dommerkontoret)

Købers	
Bopæl:

Kreditors	 Haldager pr. Aabybro

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Hans Brøchner
Landsretssagfører
Nørresundby
Stempel: O 4 Kr. glo Øre.

Undertegnede Gaardejerske Mine Prth, Haldager pr. Aabybror sælger

og skøder herved til min Søn Landmand Jens Peter Urth,.Haldager pr. Aabybro,

den mig tilhørende Ejendom

Matir. Nr. 4 c Haldager,, Vadum Sogn af Hartkorn 2 Skp. 0 Fdk.	 Alb.

- - 2 e '	 ibd.	 1	 o -	 212-

- - 9 e	 ibd.	 -	 0 - 0 - 14 -
med paastaaende Bygninger, jord-,mur- og naglfast Tilbehør, Støbegods, elek-

trisk Installation, som er betalt, Hegn, Træer og Plantninger, Besætning be-

staaende af 7 Køer, 2 Kvier, 5 Kalve, 2 Heste, 4 -Svin og alt Fjerkræ, Redska-

ber, Maskiner og Inventar, Avl, Afgrøde og Gødning samt alt =rige rette Tillig.

gende og Tilhørende i den Stand, hvori det er og forefindes uden Ansvar for Sælt

gerinden for mulige Fejl eller såangler, hvorved bemærkes, at Køberen har boet

hele sit Liv paa Ejendommen og kender den ud og ind.

Vilkaarene er iøvrigt følgende:

1.

Overtagelsen finder Sted samtidig hermed, og Ejendommen staar herefter

i enhver Henseende for Køberens Regning og Risiko, vl.a. til Assurancesummer-

nes Oppebærelse i Ildsvaadetilfælde. Køberen udreder al af Ejendommen gaaende

Udgift og oppebærer al Indtægt saavel i Restance staaende fremtidigt forfalden-J,
1

de, derunder ogsaa Krigsforsikringsbidrag og eventuelt Grundstigningsskyld.

2.

Købesummen 22.000 - To og Tyve Tusinde Kroner oo øre- berigtiges ved,

at Køberen

1. overtager til Indfrielse og Forrentning for Tiden fra 11/6 1946

det i Ejendommen indestaaende Laan til Kreditforeningen i Viborg

stort oprindeligt 	  Kr. 14.000roo

henstaaende paa statutmæssige Betingelser og med

solidarisk Ansvar. Det afdragne og Reservefondsan-

delen tilfalder'Keberen.

Jensen & KIeldskov, AIS, København.



2..Kontant har betalt, hvorfor Sælgerindens Under-

skrift herpaa tjener som Kvittering 	  Kr. 4.00aroo

3. Har udstedt Pantebrev, som dog muligt ikke kan

tinglyses, stort ......... ørørwrr.... ....... 4rer.
	

11" •	 4ê 000r00,

Kr.22.boo,00

Udenfor Købesummen forpligter Køberen sig til at yde Sælgerin-

den, saalænger hun lever, Kost og Lage, Røgt og Pleje, Varme og al

anden Fornødenhed til Underhold, bortset fra Klæder, paa Ejendommenr

saaledes at hun skal have Ret til atffærdes i samtlige' Lokaliteter i

samme Omfang som hidtil, skal nyde sin Kost ved Køberens Bord ganske

paa lige Fod med Køberen og dennes eventuelle Farnikie.

I Tilfælde af Køberens Giftermaal vil der være at indrette sær-

ligt , Soveværelse for Sælgerindenr men, Aftægtens Vilkaar skal løvrigt

være som ovenfor angivet. Af Stempelhensyn angives Værdien af denne

_Aftægt -til ikke at overstige 5oo: Kr. aarligt. Aftægten, vil være at ly-

se paa Ejendommen med Prioritet efter 14000 Kr. til Kreditforeningen

og med Respekt af nu. hæftende Servitutter:

3.

Omkostningerne ved Handeken deles lige mellem Parterne, dag at

Køberen. alene betaler Pantebrev og Gældsovertagelse.

4.

Køberen er bekendt med og respekterer, at Ejendommen er noteret

som Landbrug og at den. er behæftet med Vejbyrde lyst 3/4 1857.

5.

• Paa Tro og Love erklæres, at den faste Ejendoms 'Værdi ikke over-

stiger 125oo Kr.r medens Resten af Købesummen svarer til Værdien. af

medfulgt Løsøre samt at der ikke paa den er Skov eller fredskavpligtig

Grund.. Sælgerinden er ugift (Enke).

6..

,'Køberen indtræder i Rettigheder og Fortaizgtelser overfor Aalborg

Amts Andelssvineslagteri ag Biersted Andelsmejerirutaareilesla han op.:

pebærer fremtidigt Overskud og Andel uden Skæring. Samtidig = indtræder

han i Rettigheder og Forpligtelser 'overfor den lokale Transformator-

forening agiRett&gheder med Hensyn til Tildeling af Korn• Kraftfader,

Gødning, PetrolinM a.l.

I Anledning af at ovennævnte Ejendom, overdrages fra Vine

til Jens Peter Urth erklærer vi undertegnede Sælger og Køber herved -

paa Tro og Lover at Handelen sker direkte uden mellemliggende Overdra-

gelse,ved utinglyst Aftale.

Undertegnede Anmelder til Tinglysning af Skødet erklærer samti4•

dig paa Tro og Love, at Parternes foransta.aende Erklæring saavidt mig'



bekendt er i Overensstemmelse med de faktiske Forhold.

Forinden Underskriften. bemærkes, at de i Post 2 under Nr. 2 nævnte

4. 00o Kr. ikke er betalt, men betales direkte mellem Parterne ulden 8

Dage fra Dato. Parterne ønsker Skødet tinglyst uanset at Beløbet ikke er

betalt.

7.

Og skal den beskrevne Ejendom herefter tilhøre Køberen med alle de

samme Rettigheder og Pligter, hvormed Sælgeren hidtil har ejet den.

Nørresundby, den 22. November 1946.

Mine Urth	 Tens Peter Urth.

Til Vitterlighed om ægt# Underskrifter, rette Dato og Underskriver-

nes Myndighed, idet attesteres, at Køberen har dadsk Indfødsret:

Hans,Brachner
Landsretssagfører
Nørresundby.

Vurdering pr. I/11 1945, Nr. 325,- Kr. 12.000

heraf Grundværdi, Kr. 7.000

Fradragsbeløbet i H.t4 5 9,2. Stk., i Lov af 2o. Mad 1933 om Grund—

stigningsskyld udgør Kr. Q

Aalborg Amt,stue,, den 23.11.46.

T.Riis
Ass.

Beg res tillige lyst pantstiftende med Hensyn til Post 2 sidste

Afsnit.

Ejendomsskyld 	  12000l,00

Besætning + Inventt	 5430,,00 

17430,0°

+ lo% af 5430	 5432 o0

18973,0o

I' Prioritet	 14aoo,00

4973,ao

hvorfor Aftægten — der kapitaliceres til lo X 500 Kr. eller 5000 Kr. —

alene begæres lyst ~dette Beløb.

Nørresundby, den 28.November 1946.

Hans Brachner
Landsretssagfører
Nørresundby.



Lyst som endeligt UsDele. Akt 4,Nr../90
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(3, Kr.
bt) 'Øre

Genpartens Rigtighed bekræftes.

Dommerkontofet i Nørresundby, den -2, DEC, 1'3

2

2A- Kr. Øre INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETSKREDS

NR, 69 NOI:RESUNDBY KØBSTAD OG KJÆR
6? . » HERRED_MED HVETBO HERRED

V» 	 den 2 8 NOV, 1946

#



Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Mk Nr., Ejerlav, Sogn: 4 c 2 e 9 e Haldager, Vadum Sogn Akt: Skab	 Nr.• 1 	 / f,

(i København kiarter) 	 (Udfyldes af Dommerkontoret)

eller (i de sønderjydske Lands-

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

Sogn.

Købers 1 Bopæl: Hald ager" pr . Aaby
Kreditors J	 bro

Gade og Has Nr.:
(hvor saedant findes)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
HANS BRØOHN"r-Rt 	 —

Landsretssaffører
Nørresundby

Stempel: 89 Kr. 4o Øre.

Skøde.

Undertegnede Gaardeterske Mine Urth, Faldager pr.

Aabubro, sælger og skøder herved tilmin Søn Landmand Jens Peter

Urth, Haldager pr. Aabybro, denmig tilhørende Ejendom:

Matr.Nr. 4 c Haldgger, Vadum Sogn af Hartkorn 2 Skp.OFdk.2.21rAlb.

- - 2 e	 ibd.	 1 - 0 - 24 -

- - 9 e	 ibd.	 0 - 0 - 14 -

med ir.astaaende , Bygninger l jord-, mur- og naglfast Tilbehør,

Støbegods, elektrisk Installation, som er betalt, Hegn, Træer

og Plantninger, Resætning bestaaende af 7. Køer, 2 Kvier, 5 Kalve,

2 Heste, 4 Svin og alt jerkræ, Redskaber, Maskiner og Inventar,

Avl, Afgrøde og Gødning samt alt øvrige rette Tilliggende og

Tilhørende i den Stand; hvori det er og forefindes uden Ansvar

for Sælgerinden for , mulige Fejl ellr Mangle; hvorved bemærkes,

at Køberen ha 'r boet hele sit Liv paa Ejendommen og kender den

ud og ind..

Villa arene er løvrigt følgende

Udenfor Købesummen forpligter Køberen sig til at yde Sælgerin-

den, saalænge hun lever, Kost og Logi, Røgt og Pleje, Varme

og al anden Fornødenhed til Underhold, bortset fra Klæder, paa

ejendommen,  saaledes at hun skal have Ret til at færdes i samt-

lige Lokaliteter i samme Omfang som hidtil, skal nyde sin Kost

ved Køberens Bord ganske paa lige Fod med Køberen og dennes'

eventuelle Familie.

1J Tilfælde af Køberens Giftermaal vil d6r være at indrette

Jensen & Kleldskov, AIS, København.

V2, 6.

—//-q&

•

Bestillings-
Formular

D



-	 ,
særligt Soveværelse for Sælgerin6én, men Aftægtens Vilkaar

skal iøvfigt være som ovenfor angivet. Af Stempelhensyn angi-

veSVærdien'af denne Aftægt til ikke at overstige 5.bo'Kr.-aa:=

ligt. Aftægten,vil,yære at lyse paa Ejendommen nied'15r,iOrite'

-efter 14000 Kr. til 'Kreditforeningen -)g med Respekt : af nU hæf-

tende Servitutter.

Nørresundby, den 22. November 1946

Mine Urth	 Jens Peter Urth

Begæres tillige lyst pantestiftende med Hensyn til Post 2

sidste Afsnit.

Ejendomsskyld 	  Kr. 12.000,00

Besætning + Inventar 	 -	 .5.43o,00 

Kr. 17.43mo

+ lo % af- 543o Kr-. 	 543,00 

Kr. 18.973,0o -

,l. Prioritet '	 - 	 14.000,00

'Kr. 4.973,oe

hvorfor Aftægten - der kapitaliseres til lo x 5oo Kr. eller

5000 Kr. - alene begæres lyst for dette Beløb.

MØrresundby, den 28. Nov. 1946 -

Hans Brøohner
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

4	 2 e og 9 e Haldager,
Vadum sogn.

Købers }bopæl:
Kreditors

Akt: Skab g nr. /9P
(udfyldes af dommerkonto/et)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Hans BrØchner

Stempel:	 kr.	 øre.

Undertegnede Mine Urth, Haldager pr. Åbybro, der i ejendom-

men matr. nr . 4 4:„ 2 e og 9 e Haldager, Vadum sogn har tinglyst

en aftægt kapitaltseret til 5.000 kr. meddeler samtykke til, at

nævnte aftægt fremtidi g t yderligere med oprykkende prioritet skal

respektere oprindelig 6.000 kr. til statskassen i henhold til lov

nr. 238 af 27/5 195d).

Haldager, den 16. okt. 1951.

Mine Urth.

	

§ /3	 1 Kr.	 Øre INDFØRT I DA0'3'00EN FOR R.?-1T:',-;) '1)S
NP,,	 OG KJÆR

	

S 14.1	 ,b2) »
x , x. '; x:_f)	 ifERRED

	

14, II	 »	 den 1 9.0C111951

3 Kr. b-bx øre
Lyst. Akt: Sk	 I Nr. ,/'90

Drews en Christensen

Edr6n
`C‘tr

Genpartens Rigtighed bekræftes.

Donlai:drkorttoret i Nerresundby, den 22om;1951

Bestillings-
formular

D Jensen & Kjeldskov, AIS, København.





Gade og hus nr.:	 Anmelder:

is.A1g~~1~§ø
Ammito

26.3.69 03244

§ no	 2._kr.øre

§141	 » »

$141,I 	 »Ç''1) )

kr6 D øre

Jensen & Kjeldskov A/S, København

e

190E
co— c

•am
RI 7 ..2.a_

g

ji:
t
cl

2 cl

41-00

TI a

Bestillings-

formular

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

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

Stempel :	 kr.	 øre	 Akt: Skab	 PC)
4-c m.fl., Faldager, Vadum sogn 	 (udfyldes af dommerkontoret)

Købers

Kreditors '
bopæl:

pr.Aabybro,

Genpart af påtegning på skøde udstedt af gårdejerske Mine

Urth til landmand Jens Peter Urth, Haldager, lyst den

28. november 1946.

Aftægten iflg. nærværende skødes punkt 2 stk. 4 bedes af-

lyst af tingbogen i henhold til medfølgende dødsattest.

Aabybro,d.21/3-69	 for vedkommende:

AABY BIERSTED SPAREKASSE

A, Pedersen

INDFØRT I DAT
BOG:N FOR RETTEN
I NØRRESUNDBY

don
2 6 MÅR. 1969

si a :4 c, 4,~	 (u./

Sf 5/6.e.y9ye

196,

jortirfr:

K1 
I. Andrcct.,,tcn	 Ç.,..1ZO.,

Genparterts rigtighe,jitua4d bc,..:;cz.:i. ta
ørresundbY,	 --(.•



-	 z	 _
k k".•

1 x • x .
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Afgift: kr. 1.500

Akt: skab nr. / To
Matr.nr.	 (udfyldes af tinglys-
4 c	 ningskontoret)

Anmelder
Navn:

Adresse:

Tlf.nr.:

Pålydende nyt lån	 kr.	 952.000
- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån 	 kr.	 20.393
- Indfrielsessum, indfriede lån 	 kr.	 923.336
- Omkostninger, indfriede lån	 kr.	 950
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 kr.	 3 . 816	

GENPART 158357 03 i:u 	04.05.2004 TÅAfgiftspligtigt beløb 	 kr.	 3.505	 1.500,00 K
Ved beregningen er anvendt kursværdi.

Pantebrev
Obligationslån

Lånet er konverterbart

Ejerlav
Haldager By, Vadum

Gade og husnr.
Endelstedvej 36 Nykredit A/S

BOLIG

John P. Kennedys Plads
9100 Aalborg
Tlf. 96 30 40 50
Tlf. 96 30 40 51

Debitors navn og bopæl
Rikke Kamma Nielsen
	

Preben Skov Nielsen
Endelstedvej 36
	

Endelstedvej 36
9440 Aabybro
	

9440 Aabybro

Kreditor
Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: 12 71 92 80 København

Lånets størrelse
Kr. 952.000

Årlig rente	 Serie	 Løbetid
5,00%	 03 D	 23 år

Rente- og betalingsvilkår
Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Bidrag 0,1343% kvartårligt beregnet af lånets restgæld.

Betalingstidspunkter
Terminsydelserne på lånet forfalder hver den
11. marts	 for terminsperioden
11. juni	 for terminsperioden
11. september	 for terminsperioden
11. december	 for terminsperioden

1. januar - 31. marts
1. april - 30. juni
1. juli - 30. september
1. oktober - 31. december

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning.

NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange
kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a.

1
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Opsigelse
Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Den pantsatte ejendom
Matr.nr.	 Areal m 2	heraf vej ma
4 c Haldager By, Vadum	 30.432	 814

Oprykkende panteret efter
Ingen.

Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig)
De før 10.04.1984 tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev.

Særlige bestemmelser for konverterbare nominallån

Vilkår for lånet
For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestem-
melser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbudet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gæl-
dende almindelige forretningsbestemmelser for udlån.

Lånet er ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed, medmindre andet er anført.

Debitors hæftelse
Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet.

Betalinger på lånet
Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved
kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet.

En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag. Renten beregnes af den til enhver tid værende rest-
gæld.

Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med ud-
betalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem
til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet.
Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente,
som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen.

En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat
til den sidste hverdag i forfaldsmåneden, der ikke er en lørdag. Nykredit kan løvrigt fastsætte betalingssted og
-form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan
ske mod betaling af et gebyr til Nykredit.

Bidrag
Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets
størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet.

Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændre
. beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller bereg-

ningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprin-
cipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil.

e
O
e
8

•

•
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Morarenter og gebyrer m.v.
Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende
gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten be-
regnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter
beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel.

Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign.
samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel ændre
størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser.

Indfrielse
Fuldstændig eller delvis ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets obli-
gationsrestgæld. Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode, som
de obligationer, der blev udstedt ved lånets udbetaling. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling til
Nykredit af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af lånets obligationsrestgæld til pari. Den del af
et lån, der er opsagt til kontant indfrielse, kan ikke indfries ved indlevering af obligationer.

Indfrielse ved kontant betaling kan alene ske til udløbet af en terminsperiode og kun, hvis dette er meddelt Ny-
kredit senest 2 måneder før en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Nykredit kan dog fastsætte et kortere
varsel. Er dagen, hvor opsigelse senest skal være meddelt Nykredit, en lørdag, søndag eller helligdag, skal
meddelelsen senest være Nykredit i hænde den forudgående hverdag. Nykredit kan forlange, at der skal stilles
'en efter Nykredits opfattelse betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling.

Ved fuldstændig ekstraordinær indfrielse skal der betales en forholdsmæssig ydelse beregnet fra første dag i den
terminsperiode, hvori indfrielsen sker, frem til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan alene ske til
en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober, og der betales derfor ikke forholdsmæssig ydelse.

Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse er debitor for-
pligtet til samtidigt at betale øvrige skyldige beløb til Nykredit, herunder gebyrer og morarenter.

Nykredit foretager en beregning af indfrielsesbeløbet. Beregningen foretages mod betaling af et af Nykredit
fastsat gebyr.

Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres lånets rente- og ydelsesvilkår. Nykredit bestemmer, om ekstraor-
dinære afdrag på kontantlån afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller alene på restgælden.

Forfald og opsigelse
Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis:

- ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse, der ville have medført en anden
låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor
har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor
lånet overgik til endeligt lån,

- lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskate-
gori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte
maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter
låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.,

- ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden ejen-
domskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse.

Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis:

- ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for termins-
ydelserne på dette og foranstående lån,

3
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- der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom.

Særlig opsigelsesgrund
Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger har
indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for Ny-
kredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse.

Fuldmagt
Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente oplysninger om ejen-
dommen i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen.

Force majeure x "—
Nykredit er erstatningsansvarlig, hvis Nykredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for
sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredit ikke erstatnings-
ansvarlig for tab, som skyldes
- nedbrud i/manglende adgang til it-systemer, eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til

nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nykredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften
af systemerne,

- svigt i Nykredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer,
krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),

- strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet imod eller iværksat af Nykredit selv eller
dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Nykredit.

- andre omstændigheder, som er uden for Nykredits kontrol,

Nykredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis
- Nykredit burde have forudset det forhold, som er årsag for tabet, da aftalen blev indgået eller burde have

undgået eller overvundet årsagen til tabet
- lovgivningen under alle omstændigheder gør Nykredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning
Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil -
uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/de
indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedstol,
reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid.

Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige do-
kumenter, påtegninger m.v.

Kreditoplysninger
Debitor bekræfter ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om
kreditaftaler.

Gældsovertagelse ved ejerskifte
Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men
Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side).

Hvis pantebrevet kun underskrives af debitor:
	 Pantsætningen tiltrædes af medunderskrevne

Jeg erklærer samtidig at være ugift, eller at ejen- 	 ægtefælle. Hvis ægtefællen er medejer
dommen ikke omfattes af § 18 i lov om ægte- 	 underskrives som debitor og pantsætter.
skabets retsvirkninger.

1-kWyoe-.- den Sfy 20 0 k-(

•

•

00 eiceeiv ,5)cov
Rikke Kamma Nielsen	 (Ægtefælles underskrift) 	
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E

Preben Skov Nielsen

Til vitterlighed om underskriftens(-ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed:

Navn 	 Navn

Stilling 	 Stilling	 Tanja  Staal I.eth
Inger V. Mathiasen	 Bolig nsulent
Boligrådgiver Marievej 22

Adresse 	 Adresse
trataget 32	 9000 Aalborg

9380 Vestbjerg

Underskrift 	 Underskrift

•

Postnr./By Postnr./By

•

5



	

* * * *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Aalborg
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 952.000
Vedrørende matr.nr . 4 C, Haldager By, Vadum
Ejendomsejer: Rikke Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 04.05.2004 under nr. 34120
Senest	 ændret den	 : 04.05.2004 under nr. 34120

Anm:
Pantebrev Nykredit, Dkk 1.008.000

Retten i Aalborg den 19.05.2004

Maja Larsen Tlf.96307067

Side:	 7

Akt.nr.:
G 190

•

•



Akt: Skab	 nr./ c)
(udfylde f dommerkontoret)

Købers I

Kreditors J
bopæl:

Anmelder:

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller(i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:'

Stempeljg kr.

4c, Haldager by,

Vadum, Aalborg kom-

mune, Nordjyllands

•

amt

Landinspektør firmaet
Nellemann
Vesteraa I
9000 Aalborg
Sag: 55096/6

eklaration

I anledning af at der over ejendommen, matr. nr . 4 c Haldager by,

Vadum, etableres en vandledning begæres på ejendommen forud for

pantegæld tinglyst følgende:

1. Det må tåles, at vandledningen nedlægges over den pågældende

ejendom, således som vist på vedhæftede tegning.

2. Vandledningen skal henligge uforstyrret, og der skal gives de

til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt

til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det

om'fang, Aalborg og/eller Aabybro kommunes vandforsyninger skøn-

ner det nødvendigt.

3. Bebyggelse, etablering af ledningsanlæg, beplantning med træer

eller buske med dybtgående rødder, opfyldning og udgravning må

ikke fOretages inden for et bælte i en bredde af 2 m til hver

side af et lodret plan gennem ledningens midtpunkt. Inden for

samme bælte må intet iværksættes, der kan være til hinder for

adgangen til anlægget eller''for dets beståen eller til hinder

eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelses-

arbejder. Aabybro kommune kan dispensere derfra og fastsætter

da vilkårene herfor.

4. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbun-

det med eventuelle eftersyns- og reparationsarbejder. Erstat-

ning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af

.mindelig overenskomst,af uvildige mænd udmeldt af retten.

S. Påtaleret tilkommer Aabybro "kommune og Aalborg kommune hver

for sig, i henhold til den mel:lem komMUnerne , indgåede overens-
_

komst.

Bestillings-

formular

c Jensen & Kleldskov A/S, København



6. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter

henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Ovenstående bestemmelser begæres tinglyst som servitutstiftende på

matr. nr . 4c , Haldager by, Vadum.

Aalborg , den	 18/8
	

1981	 1-10,1chgex.-- , den ,2‘›, 09	 1980

(sign,1

p.k.v. Ejer af matr. nr .	 , Hald -

ager, Vadum

-Som påtaleberettiget-

	

	 Aage Nielsen (sign,]

Aabybro komMune

Der meddeles herved godkendelse af nærværende deklaration, jfr.

§ 36 i lov nr,287 af'26, juni 1975 om kommuneplanlægning, idet

man ikke anser det for påkrævet, at der udarbejdes en lokalplan

i anledning af sagen.

Aalborg kommune, teknik forvaltning,

stadsarkitektens kontor, den 10, august 1981

Knud Pedersen (sign.)
kontorchef

borete tiager

kiling

Genpartens rigteg

 .bekræfte	 etsannicr
LYS Tigh

INW,,0RTtDAGSOGENF-OR
A A1.53e.,2 a	

iERREDRE'f

26A8.8145031.-A

1 Aa/tior 	 s



Landinspektørfirmciet Netlemann
Vesteraa 1 - 9000 Aalborg
Te11.(08)134655 -J.fir 55096/6 Akt: Skab	 nr.

Signatur 

2.00
siøø4øø.øø

vandledning

servitutbcette

* '

1
b

Tinglysningsrids udførdiget bet grundlag
af AIS Net temann, R6dgivende ingeniørfirma,
sag nr. 2921, Tegn. nr. 2.2.

Mat r. nr. 4

Haldager By, Vadum

1

I
I

c
41)
E
E

c
ø
ø

c
e
e-0ø
0

ø
0)-5111
0

-0
m-ø

ø
0.
cø

a,
a)
ø

2
ø

ø
a.
c
øco

o
•4*

ø
c
cø

Baatiltinge-
formular

-i fløj

øø
ø
øø

(udfyldes af dommerkontor«)

Aalborg kommune

Nordjyllands amt

Udfærdiget i anledning af tinglysning

af deklaration om vandledning.

Aalborg, den 17 november 1980

inspektør

DSS 88301725
76 G-N_190
Bulk Farve

187541

Jensen Et Kjeldskov Diaprint A/S. København (01)14 OB 87 1:4000
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Akt: SkabQlnr. d
(Udfyldes af domm .rkontoret

Stempel kr.

P17)Matr. nr.

(Ejerlejlighedsnr.)
	

414268

Gade og husny. 174dWg s<xjz

P -1

ø

eo

'g,

ti

1RP

Anmelder:

J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

G8-841922 ,

Deklaration
W 9h -" 4 e 4 4 11 k 1, .4 '4 R a 4	 r	 e, 4 .4	 .4- 9, Ir	 * a.6 ir

Undertegnede	 .e,,U6,	 47 ,tbybr<> •

meddeler herved på egne og efterfølgende.,..ejeresvegne post:, og telegrafvæsenet ret til på den mig tilhørende
ejendom matr. nr. 4%, pa:zrkwer

,;	 •
at have kabler liggende i jorden i trace som vist på vedhæftede 4op 4±, mtx,~2km,c-t3t.

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

Uden forudgående anmeldelse til post- og telegrafVæsenet • ri-d omhandlede areal udnyttes til dyrkning af
afgrøder, herunder behandling med normalefilislWedskabel.. Ved aii&e-årbejder i nærheden af kablerne, f.eks.
dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger ok d6derMe'd'f6 .14'bundne jordarbejder, hvorved der kan være
fare for en beskadigelse af kablerne, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse
til post- og telegrafvæsenet, der så for egen regning træffer de nødvendi 	 anstaltninger til sikring af kablerne.

Post- og telegrafvæsenets eller andet vedkommende, per§ohale'skal-i ‘i:jenesteanlig-gende have fri og uhindret
adgang til kablerne. med værktøj og materiel. Ejerensanvisninger vedrørende færdslen på ejendommen skal
efterkommes, og der ydes erstatning fOr eventuelle forvoldte skader.

Erstatning for eventuelle markskader i forbindelse 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 anmeldes til og besigtiges af 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.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte ejendom med respekt af i forvejen tinglyste servitutter
og hæftelser, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Deklarationen respekterer tillige
omprioritering.

7/71d-d‘)",''''	 , den  2,r cie> .8' 2 
crs

gaeD i-"1 c	 ec j /LL.) C,244.4.1~t) 
(U)Iderskrift)

Bo Mortensen, Else Mortensen

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



s

E,:klikkeren
Genpart.	rigtighed bekræftes

Kål b o rg

kp/bj

Der meddeles hermed godkendelse af nærværende deklara-
tion, jfr. § 36 i lov nr: 287 af 26. juni 1975 om kommune-
planlægning, idet man ikke anser det for påkrævet, at der
udarbejdes en lokalplan i anledning af sagen.

-	 , -
Aalborg, kommune, tekni* orvUthin-g",

stadsarkitektens kontor, den.»
	

2 MRS. 1984

Knud Pedersen
kontorchef

Indført i dagbogen
for retten i Aalborg

09.04.84 007679	 A

LYST



Matr. nr.

Gade og husnn

Stempel kr.

"iRc4"--Via
.Y An

Akt: Skab G nr. /9/7
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

H.P. Hansen

I 	

København, den 7. juni 1989

P.M. Nielsen

Aarhus, den

1/14A/L-x, 

juni 1989

Påtegning

lyst d.

på dok. om kabelanlæg m. m. Jydsk Telefon
Teknisk Afdeling
TransmissionsanlægssektIonen
Sletvej 30,8310 Arhus-TranbjergJ
flt 86 29 33 66

•

neeeurnesfl
.eolleavedlyari Pnno%I forbinae e- med over ragelsen af de i vedlagteelme nene
bilag nævnte kabelanlæg fra P&T til Jydsk Telefon

pr. 1. januar 1987 skal det hermed bekræftes, at

de på kabeltraceerne tinglyste deklarationer

påtalemæssigt er overdraget til ' Jydsk Telefon.

For P&T

Den påtaleberettigede skal fremtidig være Jydsk

Telefon.

For'Jydsk Telefon

Form. 167 G Otto B. WroOfen,314tIrg,4450 København K



INDFØRT I DAGBOGEN
RETTEN I AALBORG
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nonolblæggæl neenoiaalmantif
G idasilkiurg 0 respe tdvis,ta

-	 &3- CS eaxi

aaV-772--(if--P-~1.•
B. Rasmussen

Genpartens rigtighed bekræftes. 4, AG
Retten i Aalborg
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tk
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k

-090

19aq

19a k

-093

m

—J

G 00
tn

z
0

100
19"

J. RAVN NELLEMANN's EFTF.

PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22
Akt: Skab	 nr.

(udfyld** af dommerkontorst)

J.nr. 82170	 SIGNATURFORKLARING:
97

PLAN 7

114

19au
19av

E
E
0

c

ø Matr.nre. 114,19aq ,100 , 97 ,19 at ,19Pc	 ji9bb

._• J2

a	 DEN SYDØSTLIGE DEL, VEDSTED

c
co

d	 Åbybro kommune
Nordjyllands amt.-0

0
a
c Udfærdiget som orienterende bilag
as 7,

t il deklaration om nedlægning af
fA

det på ridset viste kabel
c
0

a.
c(r. Dronninglund den 20. juni 1983

ø	 ø
c	 ø
c	 øø ø	 ca,v n

n i pektør
=

formular

Y -3 fløj

IK

----- P og T kabel

19"

Jensen & Kjeklskov A/S

—051,
Fk i *P"

0

0

>
-091

Jy

19ar

1050
HALDAGER BY, VADUM

PLAN 9

1: 4000



60

4f

J. nr 82170

',J:Ravn
andinSpektør

1:4000

ø
o

ccø

BatllllnQi-
formular

Y -3 fløj

LK

Jensen & Kjeldskov A/S

O

ås

J. RAVN NELLEMANN's EFTF.

PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22
Akt: Skab	 nr.

(udfyldes •t dommer(ontoret)

SI GNAT URFOR K LAR I NG:

— — P og T kabel

PLAN 9

Aalborg kommune
Nordjyllands amt

Matr.nr. 1c

BIRKELSE HOVEDGÅRD, ÅBY

Åbybro kommune

1 Nordjyllands amt
05

a
ø
c» Udfærdiget som orienterende bilag

- til deklaration om nedhegning af
ø o

.4"	 det på ridset viste kabelc
.13

4, Dronninglund den 20. juni 1983

(k`''`
.,.+`' /

PLAN 8	 #`',
../

_...,/..--- 
--------	 ..."'

• ''.R4	 ■ ''
..----	 ..--

__,/	 _.../'-'
.....-	 ...--..---	 ...-""

......--"(	
■ ''

c	

•

 ‘:tr.nre.
-47

E
E u
0
c

'47

-acø
.6.

-0
>

0)

O

•

6a , 7a ,13 b ,16 b , 4 c og 3d

HALDAGER BY, VADUM

7°

6°

4-5

k,
&) q'4.■

<<:' (5
q,-l- _■?.	 ‘1‘"‘s.""
. „9.	 .\...

ir	 „ e,Nk
•2'

\IRKELSE HOVEDGÅRD, ,
ÅBy

TP 3d

4 f

PLAN 10



J.nr. 82170

PLAN 16

0

-117

170

90

'0
1,

5:1

ur5)
0.)

Bestiiiings-
formular

Y-3 fløj

5"---
999- ="

ta

II

I

II

I I

I
."1
E,

10F TEGÅRD , J TSMARK

VILDMOSEN, JETSMARK

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

SIG NATURFORKLARING 

	  P og T kabel

8! I0!.--	 --
I

T P	
- -

- -
-

2a

9•1.

C '

9.1	 Matr.nre. 1bu og 1 bs

1,3Y er, Åer
VILD MOSEN, ÅBY

1 aa ai

l ad

E -	 VILDMOSEN, ÅBYWi
o'
 Mtr.nre. 1a1 og lad

4, Cl
C4,

kl> a a	 VILDMOSEN , JETSMARK
E Ni ce

-0 -e--k---
a Matr. nre. 2a , ..ay,2ax,2av,2au,2at,2as,2ar,
Ul
ø
CV.	 2092ap,2ao,2a n 2am 2a E ,2ak

'S
CV

TOFTEGÅRD, JETSMARK
> -
ci en	 .
". CO	 Åbybro kommune

Pandrup kommune
N	 Nordjyllands amt

Udfærdiget som orienterende bilag

til deklaration om nedlægning af

det på ridset viste kabel

Dronninglund den 20. juni 1983

,/-169
/	 -346

PLAN 15

5)

PLAN 17

101

2a

1bu

1:4000

1:10.000

J. Rcivn
nspe kter

Elektra A/S 01 - 12 42 22

1bs

af



2P

Akt: Skab nr./90
(udfyld« af ~koma«)

SIGNATURFORKLARINQ:

P ogT kabel

PLAN 14
vI,

33b 33b

7
a 7°

. ■• ■■••••••

43v //
///

7c

7 g
- 475 8°

33af

_ 5.00

33°

9g

PLAN 12

90

r
45k,

J

- 200

2q 40u

2r
2s

42d

tg)

J . RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22

J.nr. 82170

PLAN 13

Matr. nre. 42dan 8a bsa, b„7 „7 _, 8 _ ,7 2 ,2	 6 , 6a

ÅBY BY , ÅBY

Åbybro kommune
Nordjyllands amt

:•yrn
diM'pektør

0
4.
ø

ø

0.
cø

co

coø
Ist
c

ø
t
co
0.
cø
co

0

c
c

-0
c

Dronninglund den 20. juni 1983

Udfærdiget som orienterende bilag
til deklaration om nedlægning af
det på ridset viste kabel

~filings-
formular

Y -3 fløj
LK

Jensen & Kjeldskov A/S

1: 4000



J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

42d PLAN 13

•
J.nr. 82170	 ,SIGNATURFORKLARING: 

----- P og T kabel

-Matr.nre.	 22 1 , 80a ,41Cl ,16 Cl ,lb ,10In , 9 Cl, 40d

ÅBY BY , ÅBY

Åbybro kommune
Nordjyllands amt

Udfærdiget som orienterende bilag
til deklaration om nedlægning af
det p& ridset viste kabel

Dronninglund den 20. juni 1983

 Qv n
~iis;:iektør

cz
E
E0
cø
ø
cø

izcj

0

c

0

0
ø

.5)•-

a.
c

0,
cs

0
c

o. CS
c

0,

0

c
c c

-o

Bostikings-
formular

Y -3 fløj Jensen & Kjeldslcov A/S

IK

1: 4000

PLAN 12

5



J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22
Akt: Skab	 nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

11~

Matr.nre. 25 c, 22 ct, 221,

ÅBY BY, ÅBY

Åbybro kommune
Nordjyllands amt

Udfærdiget som orienterende bilag

til deklaration om nedhegning af
det p& ridset viste kabel

Dronninglund den 20. juni 1983

a

8

Eø

0
E
E
0
-a
c0
0

c
(1)

•
m

0

0

0

c

"0

(0

IS
0.c
O —cw
OS

ø

C

• V

a. CV
C
0
0,

0

0
.1d

C
C
0-o

formular

Y -3 fløj

LK

•

.n
.4

c

J.nr. 82170

PLAN 11

SI GNATURFOR KLARING: 

	  P og T kabel

82

22c

109°

PLAN 10

PLAN 12

21°

1: 4000

• .1,9k.
reo

49 ,91E.
k..0

Vil

ndi ,s'pektør_

Jensen & Kjeldskov A/S



J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

ZB

0

rr

E
t‘.2.

J.nr. 82170 SIGNATURFOR KLARING

-----  P og T kabel

PLAN 15

TOFT EGÅRD,
ETSMARK

VILDMOSEN,
JET SMARK

PLAN 16

4)

5

c

a.)

-cs

>4)

0

Co

.8)
O

0
CD

att.6
ca)

. _

t:4)(u

c

CD

c
a)

0

ca>cc.
0

1 10.000

57-06-117-249

42b

33d

v

Matr. nr 42b

ÅBY BY, ÅBY

Åbybro kommune
Nordjyllands amt

7
1

60-01-059
..."-,, 	 ,......-, .....
6,-	 --- ---„,

-169

9b
Udfcerdi g et som orienterende bilag
til deklaration om ned lcegning af
det på ridset vi ste kabel.

1:4000

42b

Dronninglund den 20. juni 1983
9b	 3. 7 -190

.--,-

=Ravn
ni:li spektør

c

E
0 -191a)

CD

Bestillings-
formular

(-3 fløj Elektra A/S 01 - 12 42 22



Bestillings-
formular 1:4000

Y -3 fløj

LK

Jensen & Kjeldskov A/S

2, IG N ATURFOR KL AR I NG:

-----  P og T kabel

J.nr. 82170

J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22
Akt: Skab	 nr.

(udfyldes af domnserkontefet)

PLAN 5

140

13b

153

39a

GJØL BY, GJØL
73
c

ø d Åbybro kommune
c»	 Nordjyllands amt

ac
Udfærdiget som orienterende bilag

c»	 til deklaration om nedlæning af
det p& ridset viste kabel

c

Dronninglund den 20. juni 1983

<>E
E
0
c

ø
ø
c

Mat r. nre. 9b og 153

_1c

O

PLAN 6
a

11b



J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22 le

140 br
140x	 7d

140 ek

PLAN 6

1°

.++

lace

1bg
bx

NN/
1

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

SIGNATURFORKLARING:

-- P og T kabel

(I
4f,c,

04.0

PLAN 4

1:4000

J.nr. 82170

PLAN 5

8
TI

E

	
711111■,,._

ø

Matr. nre. 1a, l bg, laY, 1az , le, 140 ae, 140ag, 140ah.

E00
cø
ø
ø
c -5c

0

-c '—
ø

.0

cn c»

O
GJØL BY, GJØL

0

ø
Toc

:s a,
0 Åbybro kommune

cø 

f•

9.7 . N
c Ø

a>

ø
a.
c
ø cn

0

13)

O
ø
c
O
c	 ø

c 4-ø
h.: ø

4+	 4+ 4+

< E tO

Nordjyllands amt

Udfærdiget som orienterende bilag

til deklaration om nedlægning af
det p& ridset viste kabel

formular

Y -3 fløj

LK

Dronninglund den 20. juni 1983

ndiri4sPektør

Jensen & Kjeldskov A/S



J.nr. 82170	 SIGNAT URFORKLARING: 

-----  P og T kabel
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c
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ø
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c
CD •—•

CO ir

O

C a.
C

CØ  4-
• Ø

E
Bostillings-

formular

Y -3 fløj

L K

Matr. nre. 2 )( , 51

GJØL BY, GJØL

Åbybro kommune
Nordjyllands amt

Udfærdiget som orienterende bilag
til deklaration om nedlægning af

det p& ridset viste kabel

Dronninglund den 20. juni 1983

PLAN 6

1: 4000

PLAN 7

J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22
Akt: Skab	 nr.

(udfyld« af dommorkamont)

Jensen & Kieldskov A/S

PLAN 8



Y -3 fløj Jensen & Kjeldskov A/S

L K
1:4000

ø

O ,,,,<-`---
1.5

E)
c.	 „._....altavn....
• 4-tandinipektørco

ø C.___..

c

J. RAVN NELLEMANN's EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22
Akt: Skab	 nr.

(udfyld« af dommorkontorst)

J.nr. 82170
PLAN 10

d å

••

••

••

formular

SIGNATURFORKLARING: 

----- P og T kabel

Matr.nre. 13 h ,184 ,18e ,28 b , 28a

BIERSTED BY, BIERSTED

Åbybro kommune
Nordjyllands amt

Udfærdiget som orienterende bilag
til deklaration om nedlægning af
det p& ridset viste kabel

Dronninglund den 20. juni 1983

PLAN 9

3

E

c

ac
a>

•

PLAN 11



PLAN 14

Mat r. nre. 40 u , 40c

ÅBY BY, ÅBY

Åbybro kommune
Nordjyllands amt

Udfærdiget som orienterende bilag
til deklaration om nedhegning af
det på ridset viste kabel

Cr)
CO

rn

>.

R lavn
ndiSsbektør

J. RAVN NELLEMANN's EFTF.

PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER
STATIONSVEJ 8, 9330 DRONNINGLUND

08-84 19 22

J.nr. 82170

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes at dommerkontoret)

SIGNAT URFORKLARING:

-----  P og T kabel

g
E
0

c
e
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0
ø
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+.0

-o

ø

0.
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ø
7>"c

os̀0.
ø
0,
t0
ø
Cø
-ø

estilfinps-
formuler 1: 4000

0 Dronninglund den 20. juni 1983
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øø
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E ø

Y -3 fløj Jensen & Kjeldskov A/S
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