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DEKLARATION
om

Fællesforsyning med Vand.

Undertegnede Ejere af Matr. Nr .....?9.? 2.•...29.:Z4., .. 2..9..7.5...a..; ;~9..7Ji, .. ;n.TL.

~";!.
.•-;...t. .••. t'.:,

erklærer herved for os og efterfølgende Ejere af ovennævnte Ejendomme; at vi
for hel eller delvis Fællesforsyning med Vand fra Københavns Vandforsyning'
indgaar paa nedennævnte af Københavns Magistrat i Henhold til Regulativ for
Københavns Vandforsyning § 4, Stk. 3, fastsatte Betingelser:

§l.
Fællesfersyningen sker gennem den fra den offentlige Forsyningsledning

til Matr. Nr. ~.9..eQ..st:..yitj;;;:;!.:ii<.J..<:x indførte Stikledning. Herfra føres
de fornødne Forsyningsledninger til EjendommeneMatr. Nr....29.73 •....i'9.?A ..•...

Vandledningsanlæggets tekniske Indretning, herunder Anbringelse af Vand-
maaler, bestemmes af København~··VandforsYlling.

§ 2.
Fællesforsyningen ændrer intet i de Grundejerne ifølge Lov af 30. No-

vember 1857 om Stadens Vandforsyning og Regulativ for Københavns Vandfor-
syning paahvilende Pligter, i Henhold til hvilke Vedligeholdelse af Vandlednings-
anlægget og Betaling af Udgifter ved Københavns Vandforsynings Undersøgelse
for Fejl paa dette Anlæg for Stikledningens Vedkommende paahviler den Ejer,
paa hvis Ejendom Ledningen er indført, 'og for det øvrige Vandledningsanlægs
Vedkommende paa~yilerde .respektive Ejere, hver for,.den Del.af Anl,ægget, der
er beliggende paa hans Ejendom.



Aftale om anden Fordeling af Udgiftenle, der eventuelt maatte træffes
mellem Ejerne indbyrdes. har ingen Gyldighed i Forholdet overfor Københavns
Vandforsyning.

§ 3.
Saafremt Vandet leveres gennem Maaler, betaler hver Ejer det Vandfor-

brug, der leveres gennem den i hans Ejendom anbragte, hos Københavns Vand-
forsyning lejede. Maaler i Overensstemmelse med gældende Vedtægt.

Aftale om anden Fordeling af Vandafgifteme, der eventuelt maatte træffes
mellem Ejerne indbyrdes, har ingen Gyldighed overfor Københavns Vandforsyning.

§ 4.
. Paa Ejendommene og disses Vandledningsanlæg maa intet foretages. som

af Københavns Vandforsyning skønnes at være til Hinder for Anlæggets Benyt-
telse, Eftersyn, Vedligeholdelse og Bestaaen, og Ejerne skal finde sig i de med
Eftersyns- og Vedligeholdelsesarbejderne forbundne Ulemper.

§ 5.
Københavns Vandforsyning kan ikke gøres ansvarlig for Mangler eller

Ulemper ved Fællesforsyningen, og Københavns Magistrat kan naar som helst
med et Varsel af 3 Maaneder kræve denne ophævet,

§ 6.
Saafremt Fællesforsyningen bringes til Ophør, rnaa hver Ejer for egen

Regning bekoste de til hans Ejendoms særskilte Forsyning nødvendige Lednings-
foranstaltninger i Overensstemmelse med Regulativ for Københavns Vandlorsy-
ning, og der kan ikke af nogen af Ejerne gøres Krav om Erstatning gældende
overfor Københavns Vandforsyning paa Grund af Fællesforsyningens Ophør.

§ 7.
Uden særlig Paategning derom respekterer denne Deklaration til enhver

Tid foruden de Ejerne i Henhold til Tinglysningslovens § 40, l.Stk. tilkommende
Rettigheder endvidere Kreditforenings- eller Kreditkasselaan (derunder Tillægslaan)
i ovennævnte Ejendomme samt Hypoteksforeningslaan (derunder Tillægslaan)
alt med statutmæssige Forpligtelser derunder solidarisk Ansvarlighed og til høj-
ere aarlig Ydelse end 4 %; endvidere respekterer Deklarationen ligeledes Laan
ydede af Stat. eller Kommune eller Laan garanterede af disse eller en af disse,
uanset om saadanne Laan maatte være til forhøjet Rente, samt eventuelle ting-
lyste pantstiftende Deklarationer til Københavns Kommune eller Institutioner
herunder.

§ 8.
Paataleberettiget efter denne Deklaration er Københavns Vandforsyning.



§ 9.
Denne Deklaration, der tinglyses paa ovennævnte Matr. Nr.?9J},?S74,

maa ikke udslettes af Tingbogen uden Københavns Magistrats (Vandforsyningcns)
Samtykke.
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