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DEKLARATION

I henhold til energiministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1982

om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, § 4, samt den af

Solrød Byråd den 5. april 1982 vedtagne delplan for naturgasforsyning, for-

pligtes nuværende og fremtidige ejere af ejendomme nævnt i vedhæftede ma-

trikelfortegnelse samt alle parceller, der efter den 1. december 1983 ud-

stykkes fra de nævnte ejendomme, til - når der opføres ny bebyggelse,

hvortil der skal bruges energi til opvarmning og varmt brugsvand - at lade

bebyggelsen tilslutte naturgasforsyningen, såfremt ibrugtagningen sker

den 1. oktober 1986 eller derefter.

Ved ny bebyggelse forstås bebyggelse, hvor der i forbindelse med øvrige

byggearbejder skal installeres et helt nyt opvarmningsanlæg. Ny bebyggelse

omfatter tillige modernisering eller ombygning, som indeholder etablering

af helt nyt opvarmningssystem.

Tilslutningspålægget medfører, at ejere af ejendomme, omfattet af nærvæ-

rende deklaration, ved opførelse af ny bebyggelse, som foran anført, skal

betale den eventuelle tilslutningsafgift og øvrige afgifter, som er gældende

for ejendomme, der tilsluttes gasforsyningsanlægget.

Tilslutningspålægget medfører ikke pligt til at aftage gas fra gasforsynings-

anlægget, eller pligt til at indrette bebyggelsens individuelle fyrings-

anlæg til at kunne aftage gas, fra det kollektive gasforsyningsanlæg. For-

brugsafhængige ydelser betales derfor kun i det omfang ejendommen forsynes

fra naturgasanlægget.

Følgende kategorier af ny bebyggelse kræves ikke tilsluttet naturgasforsy-

ningen:

a. Bygninger, der påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække,

b. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fy-

rings sæsonen,
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c. Bygninger, der i væsentligt omfang opvarmes med overskudsvarme fra

egen produktionsvirksomhed,

d. Bygninger, hvoraf der af byggetilladelse fremgår, at disse indret-

tes med solvarmeanlæg, varmepumpe, vindmøller, biogasanlæg, kompo-

steringsvarmeanlæg, vandkraftanlæg eller anlæg, som kan sidestil-

les med de nævnte, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen har

en kapacitet, der i væsentligt omfang dækker bygningens samlede

energiforbrug til opvarmning og varmt brugsvand.

Påtaleretten tilkommer Solrød Kommunes Byråd.

I overensstemmelse hermed begæres ovennævnte servitut tinglyst på matr. nr.ene

som anført i matrikelfortegnelsen, bindende for ejere og indehavere af andre

rettigheder, uanset hvornår retten er stiftet.

Solrød Byråd, den 20. december 1983

sign. A. Haugaard-Hansen
borgmester
	

/ sign. Sv. E. Grauslund
stadsingeniør
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ROS'"DE HERRED

Lyst på de i matrikelfortegnelsen nævnte matrikelnumre med undtagelse af

matr. nr . 7 al Ulvemose by, Havdrup, der iflg. landbrugsministeriets skr. af

10/6 1983 er udgået og inddraget under matr.nr.  6 b Ulvemose by, Havdrup.
FiV"j•-•:*7-2;;

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K	 Diverse servitii-tter ,-.6g pantegæl\


