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Servitutredegørelse vedr. matr. nr. 6bi Solrød By, Solrød 
 
 
Denne redegørelse er udarbejdet med henblik på at få et overblik over servitutter lyst på ejendommen, som kan have betydning for kommende udstykning og 
bebyggelse.  
 
Roskilde d. 24. november 2022 
 
Jesper Nielsen 
Landinspektør 
 
 

Nr. Tinglysnings-  

dato 

Servitut Bemærkning Vist på  

servitutplan 

Påtaleberettiget 

Matr.nr. 6bi Solrød By, Solrød m.fl. 

1 15.10.1949- 

5568-18 

Hovedakt_18_U_4
81 

s. 28-29 

Dok om bestem. om brugsret af en mose med 
udlejning til Erik Olssen, Indeholder 
bestemmelser om salg  

Vedr. daværende matr.nr. 6q som lå i den sydlige 
ende af 6bi, men udenfor projektområdet. Handler 
om retten til at anvende matr.nr. 6q. Forkøbsret til 
parcellen for Erik Olsen hvis Axel Olsen ønsker at 
afhænde.  

Ingen betydning for byggeri eller udstykning idet 
ejendommen er afhændet til Solrød Kommune 4/10-
1967 og dermed er servitutten uaktuel. 

Nej Erik Olsen, men reelt er 
servitutten uaktuel og bør 
slettes af tingbogen. 

2 28.03.1961- 

5098-18 

Akt_18_E_399 

s. 110 

Dok om vej mv  Om adgang til landevejen. Vedr. matr.nr. 7g der nu er 
del af 6bi. Ejendommen skal have adgang til offentlig 
bivej.  

Ingen betydning for byggeri eller udstykning. 

Nej Roskilde Amts 
Vejinspektorat/Vejbestyre
lsen.  

http://www.le34.dk/wp-content/uploads/2018/06/Orientering-om-LE34s-behandling-af-personoplysninger.pdf
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3 06.02.1973- 

2846-18 

Akt_18_Y_323 

s. 1-3 

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, 
Prioritet forud for pantegæld  

Rids. s. 3. 

Regn- og spildevandsledning. Servitutzone 2 m fra 
ledningsmidte. Løber langs det nordlige skel. Dermed 
ikke på det delareal af 6bi der ønskes bebygget.  

Ingen betydning for byggeri eller udstykning. 

Nej Solrød Kommune 

4 25.11.1977- 

47418-18 

Akt_18_L_159 

s. 57-64 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret 
mv,  

Rids s. 64. 

Som ovenfor. Dog landvæsenskommissionskendelse 
men i praksis de samme ledninger. Derfor udenfor det 
delareal der skal bebygges.  

Ingen betydning for byggeri eller udstykning. 

Nej  Solrød 
Kommunalbestyrelse  

5 27.09.2016- 

1007657525 

 

Deklaration om vandledning Vandledning. Ligger i lige i den østlige grænse af det 
der ønskes bebygges. Ledningen kan omlægges for 
ledningsejers regning hvis det er nødvendigt. Jf. 
servituttens § 3.  

Ingen betydning for byggeri eller udstykning. 

Ja  Solrød Vandværk AMBA 

6 05.04.2017- 

1008585907 

 

Deklaration om byggeretligt skel Byggeretligt skel i henhold til matr.nr. 84. 
Ejendommen støder ikke op til det areal der ønskes 
bebygget. 

Ingen betydning for byggeri eller udstykning. 

Nej Solrød Kommune 

 


