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Bestl Ilings.

formular

IV
Mtr. nr., ejer/av, sogn: 	 6 cm	 Stempel:	 .kr,—
(i København kvarter) Vangede by og sogn.

eller(i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus rir.: C.L. Ibsens Vej 70. Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset,
2920 Charlottenlund.

Akt: Skab j2 nr-
(udfyldes af dommerkont et)

Købers	 Rådhuset
bopæl. 2920 Char-

Kreditors] lotterilund.

ENDELIGT SKØDE.
~■~CMCM~W~~~~~~~■41010~

Andelsselskabet Bernstorff Jægersborg Fjernvarme i li-

kvidation overdrager herved til Gentofte Kommune den selskabet

tilhørende ejendom matr. nr . 6 cm, Vangede by og sogn, af areal

1.157 m2.

§ 1.

Ejendommen sælges i den stand, hvori den nu er og fore-

findes med de på denne værende bygninger og beplantninger,

og med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den

har tilhørt sælgeren, i hvilken henseende henvises til ejendom-

mens blad i tingbogen.

Sælgeren er forpligtet til at vælte den på ejendommen

værende skorsten, fjerne denne samt retablere terræn, at

fjerne de i bygningerne værende kedler og røgkanaler og foretage

fornøden oprydning i forbindelse hermed, og at fjerne de på

ejendommen værende olietanke.

Alle indvendige arbejder skal være tilendebragt inden

overtagelsesdagen.

Den på ejendommen den 26. oktober 1965 tinglyste dekla-

ration om pligt til at levere fjernvarme aflyses ved sælge-

rens foranstaltning.

C Jensen Er Kjeldskov A/S, København



§ 2.

Købesummen, der er fastsat til 800.000 kr., betales kon..
tant, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden præjudicerende

retsanmærknixg, dog tidligst den 15. september 1979.

§ 3.

Ejendommen overtages,af køberen den 15. oktober 1979, og
der udarbejdes almindelig refusionsopgørelse med denne dag som
skæringsdag. Refueionssaldoen betales kontant*

Ejendommen sælges fri for pantegæld, og den frigøres for

eventuel pantegæld ved sælgerens foranstaltning.

Eventuel nuværende og kommende gæld til vand, vej, kloak og

rensningsanlæg m.v. overtages af køberen udenfor købesummen.

§ 4.

Udgifterne til stempling af skøde betales af kommunen, me-

dens alle andre udgifter i forbindelse med overdragelsen er •

kommunen uvedkommende.

§ 5.

Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på par-

cellen findes skov eller fredskovspligtigt areal.
Ejendommen sælges uden ansvar for andelsselskabet og likvi-

dationskomiteens medlemmer, bortset fra vanhjemmelsansvaret.

Charlottenlund	 , den	 29. august 1979.

Som sælger:	 Som køber:

L. Lomholt-Thomsen (sign.)
Christian Schrøder (sign.)
E. Mortensen (sign.)
J.Schultz-Larsen (sign.)
K. Friis-Hansen (sign.)
Ettrup Petersen (sign.)
Jørgen Tønnesen (sign.)

Gentofte Kommunalbestyrelse

Jørgen Gotfredsen	 P. Sevel
(sign.)
	

(sign.)



rettigede

A. M. Hyr4ORy NSEN

Til vitterlighed om, at sælgernes underskrifter er ægte,

dateringens rigtighed, og at sælgerne er myndige og be-

til at forpligte likvidationsboet.

J~,
JG4- 72P/IY:

T~n991,
ah, ,//kf

Forannævnte ejendom matr. nr. 6"/fr-7 -
er under løbe nr. /67o3c2c2S- pr.1(419 77
vurderet til ejendomsværdi 	

herai' grundværdi 	  kr. .`7/9.Q. Soc)

Ejendommen udgør ikke en landbrugsejendom, og
er ikke i matriklen noteret som del af en samlet fast
ejendom.

GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING
EJENDOiVISSKATTEKONTORET, den .79' y P 19

I NDFØRT I DAGBOGEN

30.08.79 2424-
RETTEN I GENTOFT
LYST.

Genpartens rigtighed bekraiiii

H. Schoustrup-Thomsen
retsassessor

/ 	 ffs
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or Gentofte Badminton Klubs anlæg og for areal, som Gentofte Kommune har stillet til
ådighed, for anlægget.
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§1
Gentofte Kommune stiller vederlagsfrit en del af matr.nr . 6 a, Vangede på ca. 3.700 m2 til
rådighed for Gentofte Badminton Klubs (i det følgende benævnt brugeren) sportshal og
klubanlæg, se markeret område på vedlagte bilag. Klubanlægget rummer klubaktiviteter og
cafeteriadrift.

§2

	

2.1	 Arealaftalen træder i kraft 1. september 2003 og afløser eksisterende overenskomst
indgået i 1979.

	

2.2	 Arealaftalen ophører den 31. august 2028 hvis ikke brugeren inden har optaget forhandling
med Gentofte Kommune om forlængelse af overenskomsten.

	

2.3	 Såfremt Gentofte Kommune opsiger aftalen inden udløbsfristen i stk. 2.2 er kommunen
forpligtiget til at indfri Gentofte Badmintonklubs eventuelle restgæld i bygningen.

§3

Brugeren må ikke optage lån i klubanlæg eller sælge, udleje, fremleje eller bortforpagte
klubanlæg og areal uden tilladelse fra Gentofte Kommune, undtaget er bortforpagtning af
cafeteriadrift.

Ønsker brugeren at fraflytte eller afhænde klubanlægget har Gentofte Kommune forkøbsret
til klubanlægget til en pris der svarer til senest opgjort restgæld (prioritetsgæld) med tillæg
af evt. restancer, morarenter og indrivelsesomkostninger til tinglyste panthavere i
ejendommen

Brugeren har pligt til &I gang årligt at oplyse Gentofte Kommune om restgældens størrelse.
Det kan f.eks. ske i forbindelse med klubbens indsendelse af årsregnskab ved ansøgning
om lokaletilskud.

§ .4

Brugeren afholder selv alle afgifter, skatter og forsikringer vedr. sportshal og klubanlæg og
areal samt alle udgifter til klubanlæggets og arealets drift og vedligeholdelse..

Brugeren skal sørge for at bygninger og areal fremstår i vedligeholdt stand, se særlige
forhold i § 5.

Et påbud fra Gentofte Kommune om en evt. reparation af sportshal, klubanlæg, udbedring
af areal eller andet skal efterkommes.

Hvis brugeren ikke overholder sine vedligeholdelsesforpligtelser, kan Gentofte Kommune
ensidigt pålægge Gentofte Badmintonklub for egen regning at vedligeholde området og de
på området opførte bygninger i henhold til vedligeholdelsespligten i stk. 4.2. Gentofte
Kommune er herunder berettiget til ensidigt at give udførlige instruktioner om det nærmere
omfang af vedligeholdelsen. Hvis brugeren ikke overholder sine forpligtelser, kan Gentofte
Kommune udføre eller forestå arbejdets udførelse for brugerens regning.

Brugeren kan søge tilskud i Gentofte Kommune efter gældende lovgivning og retningslinier
til drift og vedligeholdelse af klubanlæg og areal.

3.1
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, den 7(W. 2003

entofte Kommunefor

5

§5

• 5.1	 Klubanlægget må ikke anvendes til andet end idrætsaktiviteter i forenings- og skoleregi
uden Gentofte Kommune s skriftlige samtykke.

• 5.2	 Klubanlæg og areal må ikke uden Gentofte Kommunes tilladelse ombygges eller ændres.

5.3	 Bygningen på arealet er registreret som bevaringsværdig, jf. lokalplan 189 — for området
omkring Ved Stadion og Ørnegårdsvej. Således må vindues- og altanudskiftning,
ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og —udformning i øvrigt ikke
foretages uden Gentofte Kommunes tilladelse. Af lokalplan 189 fremgår tillige, at et træ ved
arealets nordøstlige skel er registreret som bevaringsværdigt. Træet må ikke uden Gentofte
Kommunes tilladelse fældes eller på anden måde ændres. Beskæring i forbindelse med
forstmæssig korrekt vedligeholdelse er tilladt.

§6

6.1	 Brugeren har pligt til at stedse at holde bygninger og tilhørende løsøre bygnings- og
brandforsikret. Kopi af den til enhver tid gældende police skal være fremsendt til Gentofte
Kommune.

§ 7

7.1	 Hvis brugeren væsentligt misligholder bestemmelserne i denne aftale, ikke betaler skatter
og afgifter eller ikke betaler forfaldne terminsydelser på prioritetsgæld i bygningen
kan Gentofte Kommune med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen og kræve at brugeren
fraflytter ejendommen. Gentofte Kommune overtager herefter ejendommen til senest
opgjort restgæld (prioritetsgæld).

7.2	 Som misligholdelse anses manglende efterlevelse af denne aftale. Endvidere anses
misligholdelse at være
- undladelse af betaling af gæld til Gentofte Kommune
- væsentligt anvendelse af bygning til andet end idrætsformål
- Gentofte Badmintonklubs betalingsstandsning

§8
Brugeren er pligtig til på anfordring fra Gentofte Kommune at fremkomme med enhver oplysning
og dokumentation, som måtte kræves til nærmere belysning af brugerens budget og regnskaber.
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Nykredit

Tillæg til lejekontrakt

mellem

udlejer: Gentofte Kommune

lejer:	 Gentofte Badminton Klub

Grunden matr. nr.:‘ A, G, 0 c; 6 c4/ c	 C, s ✓/9-111

I anledning af at lejeren ifølge nærværende kontrakt agter at optage lån i Nykredit,
samtykker undertegnede som ejer af det udlejede areal herved i pantsætningen af
de lejeren i henhold til lejekontrakten tilkommende rettigheder, herunder
depositum, indskud og forudbetalt leje samt evt. afståelses-/fremlejeret og
erklærer yderligere:

1. Sålænge lån ydet af Nykredit indestår i de på arealet opførte bygninger, kan
lejerens misligholdelse af kontrakten ikke gøres gældende som
ophævelsesgrund for denne, forinden Nykredit har modtaget underretning om
misligholdelsen, og der derefter er forløbet en måned, uden at misligholdelsen
er afhjulpet ved Nykredits eller lejerens foranstaltning.

2. Hvis lejen ikke erlægges inden en måned efter forfaldstid, eller hvis lejemålet
på grund af lejerens misligholdelse af lejevilkårene eller af hvilken som helst
anden grund skulle ophøre, eller hvis lejeren helt eller delvis opgiver
rettigheder efter lejekontrakten, er udlejeren forpligtet til straks at underrette
Nykredit, der da er berettiget til at indtræde i kontrakten som lejer. Hvis
Nykredit indtræder i kontrakten er Nykredit berettiget til at overdrage
rettighederne efter kontrakten til tredjemand. Senest 1 måned efter Nykredits
modtagelse af underretning fra udlejer skal Nykredit give denne besked om,
hvorvidt Nykredit indtræder i lejekontrakten.

3. Udlejeren kan kun med Nykredits samtykke indrømme lejeren henstand med
betaling af leje ud over 3 måneder.

4. Hvis Nykredit i henhold til det udstedte pantebrevs bestemmelser overtager
den pantsatte bygning på tvangsauktion, tager den til brugeligt pant eller
løvrigt overtager administrationen af denne, er Nykredit mod at berigtige
eventuelle lejerestancer berettiget til at indtræde i lejemålet og til i forbindelse
med de pantsatte bygninger at overdrage lejerettighederne efter kontrakten til
tredjemand.

Side 1/2



Nykredit

S.

E
Iq

3,

6.

Bortset fra stigninger i lejen, der skyldes skatter og øvrige udgifter pålagt af
det offentlige samt reguleringsbestemmelser, der fremgår af den oprindelige
lejekontrakt, er lejestigninger uden virkning for Nykredit eller den, til hvem
denne måtte overdrage det pantsatte.
Ændring i og aflysning af lejekontrakten kan kun ske med Nykredits samtykke.

Udlejeren har intet at indvende mod den på arealet opførte bebyggelse.

8. Udlejer erklærer sig samtidig indforstået med, at Nykredits pant i lejerens
lejerettigheder m.v. i.h.t. lejekontrakten lyses på det udlejede areal.

9. Påtaleberettiget i henhold til dette tillæg er Nykredit A/S.

C.1/^ Q.4(9€4-1.4."—cl , den 24ig 200 3
/z-z	 ,s ,c

Udlejer

Jvii4 E-, SKUL£ • OG FRITIOSFORVALININGEN

FRITZ )SAFDEUNGEN

RAM USET

2920 CHARLOTTENLUND

Lejer

415995
	 Side 2/2
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 6 A m.fl. Grund, Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Kommune
Lyst første gang den: 19.01.2004 under nr.	 2619
Senest ændret den	 : 19.01.2004 under nr. 	 2619

Retten i Gentofte den 21.01.2004

Side:	 4

Akt.nr.:
D 106

Donna Overballe

•

•

•



Journal nr.: ✓ ht
00-1025-02h

1

E

/0 2 ?"‘
Matr.nr.:

Matr.nr. 6 a og 6 co begge Vangede, samt
alle parceller der efter 01.10.2000
udstykkes eller arealoverføres fra
de nævnte ejendomme.

Adresse:	 Anmelder:

Ved Stadion Gentofte Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
2920 Charlottenlund'
Tel.nr.: 39 98 00 00

•
LOKALPLAN 189
for et område omkring Ved Stadion og Ømegårdsvej

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000)
fastsættes herved.følgende bestemmelser for det i §2 beskrevne område:

§1 FORMÅL

Det er lokalplanens formål:

—at udlægge et område til offentlige formål med henblik på at sikre et trafikalt
velbeliggende og større område i kommunen til sports- og fritidsanlæg

—at give mulighed for opførelse af en sportshal primært til udøvelse af squash

—at sikre, at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker under hen-
syntagen til omgivelserne

—at bevare markante bygninger, enkelte træer og sammenhængende be-
plantning for at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter

§ 2 OMRÅDET

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter
følgende ejendomme:

Del af matr.nr . 6a og matr.nr. 6co, begge Vangede, vejlitra "aæ" og del af vej-
litra "aa", begge Vangede, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2000
udstykkes fra de nævnte ejendomme.

7
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Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på kortbilag 1.

§ 3 ANVENDELSE

3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål, herunder
sportsanlæg, drifts- og klubbygninger samt boldbaner. Delområde C må der-
udover anvendes til offentlige formål i form af institutioner.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lig-
nende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning.

§ 4 UDSTYKNING

4.1 Udstykning og arealoverførsel i strid med planens formål må ikke finde
sted.

4.2 Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre en tilladelse til udstykning eller
arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæs-
sig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parkerings- og opholdsarealer.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERING

5.1 De eksisterende stier inden for området skal bevares.

5.2 Det eksisterende areal til parkering må ikke overgå til anden
anvendelse.

5.3 Der skal etableres mindst 20 parkeringspladser i tilknytning
centret inden for delområde B.

Ved anlæg af parkeringspladser på vejlitra aæ skal der etableres
ningsbælte uden om parkeringspladserne.

5.4 Ved opførelse af ny bebyggelse samt ved ændret anvendelse
rende bebyggelse skal eget parkeringsbehov dækkes.

5.5 Der er pålagt vejbyggelinie langs Helsingørmotorvejen som
kortbilag 1 og 2.

permanent

til squash

et beplant-

af eksiste-

angivet på

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

For delområde A, B og C gælder:

6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt.

6.3 Udover det på kortbilag 2 viste byggefelt kan der med Kommunalbestyrel-
sens særlige tilladelse opføres mindre bebyggelse så som drifts- og klubbyg-
ninger, udhusbygninger, overdækninger, udvendige trapper, transformerstati-
on og lignende, som har tilknytning til områdets anvendelse. Opførelse af stør-

8
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re bebyggelse kræver gennemførelse af ny lokalplan, som nærmere skal re-
degøre for bebyggelsens placering og udformning.

For delområde B gælder:

6.4 Der må opføres bebyggelse i højst 2 etager.

6.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der
overstiger 6 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningslovgivningen.

6.6 Ny bebyggelse skal holde sig inden for det skrå højdegrænseplan, der
defineres ved 0,4 x afstanden til modstående vejlinie.

6.7 Ny bebyggelse skal holde sig inden for det skrå højdegrænseplan, der
defineres ved 3 m + 0,5 x afstanden til naboskel.

§ 7 BEVARING AF BEBYGGELSE, TRÆER OG BEPLANTNING

7.1 Bygninger, som er angivet med særlig signatur på kortbilag 1, må ikke
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrel-
sens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også vindues- .og altanud-
skiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og —ud-
formning i øvrigt.

7.2 De bevaringsværdige træer og den bevaringsværdige beplantning, som er
angivet på kortbilag 1, må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse fældes
eller på anden måde ændres. Beskæring i forbindelse med forstmæssigt kor-
rekt vedligeholdelse er tilladt.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og skal udfor-
mes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helheds-
virkning.

8.2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer
eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

8.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens
særlige tilladelse.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1 Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering,
gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som grønt område.

Oplag, herunder parkering af uindregistrerede køretøjer, henstilling af contai-
nere mv., må ikke finde sted.

9.2 For lokalplanområdet gælder, at der skal anlægges udendørs opholdsare-
aler svarende til mindst 50% af etagearealet.

fitta R Wrnblefflikl. Nvtrarv 19. 1450 Kabenhavn KForm. 2Å7 C:



9.3 Anlæg af interne veje, stier og parkeringspladser må kun ske efter en
samlet plan godkendt af Kommunalbestyrelsen. Planen skal indeholde be-
stemmelser vedrørende belægning, belysning, beplantning, hegning mv.

9.4 Inden for delområde A og C må terrænregulering på mere end +/- 0,5
meter kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse.

§ 10 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG

10.1 Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning,
skal udføres som jordkabler.

10.2 Inden for området må der kun opsættes antenner, herunder paraboler,
antennemaster og master til belysning m.m. med Kommunalbestyrelsens sær-
lige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

10.3 Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den
vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens
spildevandsplan.

§ 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING

11.1 Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret op-
holds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med § 5 og § 9.

11.2 Forinden ny bebyggelse må tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal
det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger 55
db(A) fra vejtrafik og ikke overstiger 60 db(A) fra jernbanetrafik.

Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Mil-
jøstyrelsens vejledninger nr. 3/1984, "Trafikstøj i boligområder" og nr. 1/1997,
"Støj og vibrationer fra jernbaner" samt nr. 5/1985, "Beregning af støj fra jern-
baner". Det skal tillige sikres, at grænsen for vibrationer, der er 75 db, bliver
overholdt, jf. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd
og vibrationer i eksternt miljø".

11.3 Etablering af faste anlæg inden for vejbyggeliniepålagt areal kræver vej-
bestyrelsens tilladelse.

§ 12 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER

Der ophæves ingen servitutter i forbindelse med lokalplanens gennemførelse.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens
§ 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.
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Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der
er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvi-
gelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i
strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebrin-
gelse af en ny lokalplan.

13.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.

13.3 Lokalplanen indeholder i § 7 bestemmelse om, at bebyggelse i området
ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan
tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens § 49 under visse forudsætninger
forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 30. april 2001.

Hans Toft
(sign.)

Jørgen Steen Knudsen
(sign.)

Nærværende lokalplan begæres i henhold til § 31, stk. 2 i lov om planlægning
tinglyst på følgende matr.nre.:

Del af matr.nr. 6a og matr.nr . 6co, begge Vangede, samt alle parceller, der
efter den 1. oktober 2000 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, den 16. maj 2001.

Jørgen Steen Knudsen
(sign.)

Hanne Rostock
(sign.)

Offentliggjort den 9. maj 2001.

Tinglyst den

•

•
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

KORTBILAG 1
LOKALPLAN 189
for et område omkring Ved Stadion
og Ørnegårdsvej

MAL 1:3.000
Bevaringsværdig bygning
Bevaringsværdig, sammenhængende beplantning

• • • • Områdegrænse
® Delområdegrænse

Vejbyggelinie

Byggefelt
Udlæg til parkering
Eksisterende parkering 0 Bevaringsværdigt, enkeltstående træ I I 11111

E
S00335939S 3_D_ 06
A00569258A 88313408

Bestillings.
formular GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING 2000

Y- 2 fløj



KORTBILAG 2
LOKALPLAN 189
for et område omkring Ved Stadion og Ømegårdsvej

MAL 1:1,000

B

3
P.
a
e

E

Bestalings.
formular

Y- I fløj

ki ,111:„.'11s¥1
ra'.11.v.di, •

• • • • Områdegrænse
•••••••■•■ Delområdegrænse
—	 Vejbyggelinie

Byggefelt
PM Eksisterende parkering

Udlæg til parkering

11111
5003359405 3_D_106
A00569258A 88313408

GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING 2000

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)



Side: 12

Akt.nr.:
D 106

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 6 A Grund m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Kommune
Lyst første gang den: 28.05.2001 under nr. 12767
Senest	 ændret den	 : 28,05.2001 under nr. 12767

Lyst.
*
Afvist f.s.v.angår evt. udstykkede matrikelnumre, da disse ikke er
angivet i begæringen.

Retten i Gentofte den 06.06.2001

Vibeke Daugaard
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LOKALPLAN 169
for Tjørnegård Skole- og Fritidsområde

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §2 beskrevne område:

§ 1 FORMÅL

Det er lokalplanens formål:

—at give mulighed for gennemførelse af udbygningen af Tjørnegård Skole- og
Fritidsområde

— at sikre, at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker under hen-
syntagen til omgivelserne

— at sikre, at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker i harmoni
med den eksisterende bebyggelse og anvendelse af området

—at bevare enkelte markante, bevaringsværdige træer og bevaringsværdig
beplantning

§ 2 OMRÅDET

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter
følgende matr.nr.:

6ch, Vangede, samt alle parceller, der efter den 18.11.1999 udstykkes fra den
nævnte ejendom.
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§ 3 ANVENDELSE

3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål, herunder
skole og institutioner.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lig-
nende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning.

§ 4 UDSTYKNING

4.1 Udstykning og arealoverførsel i strid med planens formål må ikke finde
sted.

4.2 Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre en tilladelse til udstykning eller
arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæs-
sig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parkerings- og opholdsarealer.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERING

5.1 Den eksisterende vejadgang til området bibeholdes som vist på kortbilag
2.

5.2 Der kan etableres udkørsel fra området mod nord som angivet på kortbilag
2.

5.3 Ved opførelse af ny bebyggelse samt ved ændret anvendelse af eksiste-
rende bebyggelse skal eget parkeringsbehov, herunder cykelparkering, dæk-
kes på ejendommen.

5.4 Areal til parkering skal overvejende etableres i lokalplanområdets vestlige
del.

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60.

6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 1 viste byggezoner.

6.3 For byggezone A gælder, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag-
flade må gives en højde, der overstiger 15 meter over terræn, målt efter reg-
lerne i bygningslovgivningen.

6.4 Bebyggelse inden for byggezone A må opføres i højst 4 etager. Evt. par-
terreafsnit med gulv under terræn medregnes ikke som etage.

6.5 For byggezone B gælder, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag-
flade må gives en højde, der overstiger 9 meter over terræn, målt efter regler-
ne i bygningslovgivningen.

6.6 Bebyggelse inden for byggezone B må opføres i højst 2 etager. Evt. par-
terreafsnit med gulv under terræn medregnes ikke som etage.

6
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6.7 Ny bebyggelse skal overholde Bygningsreglementets (1995) krav til be-
byggelsens højde og afstand i forhold til vej.

Ny bebyggelse skal holde sig inden for det skrå højdegrænseplan, der define-
res ved 0,4 x afstanden til modstående vejlinie.

6.8 Ny bebyggelse skal overholde Bygningsreglementets (1995) krav til be-
byggelsens højde og afstand i forhold til naboskel og sti.

Ny bebyggelse skal holde sig inden for det skrå højdegrænseplan, der define-
res ved 3 m + 0,5 x afstanden til naboskel og sti.

6.9 Udover de på kortbilag 1 viste byggezoner kan der med Kommunalbesty-
relsens særlige tilladelse opføres mindre udhusbygninger, cykelskure, over-
dækninger, udvendige trapper, transformerstation og lignende, som har til-
knytning til områdets anvendelse.

§ 7 BEVARING AF TRÆER OG BEPLANTNING

Træer og beplantning angivet på kortbilag 2 må ikke uden Kommunalbestyrel-
sens tilladelse beskæres, fældes eller på anden måde ændres.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og skal udfor-
mes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helheds-
virkning.

8.2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer
eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

8.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens
særlige tilladelse.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1 Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering,
legeplads, skolegård eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som
grønt område.

9.2 For lokalplanområdet gælder, at der skal anlægges udendørs opholdsare-
aler svarende til mindst 50% af etagearealet.

9.3 Anlæg af interne veje, stier og parkeringspladser må kun ske efter en
samlet plan godkendt af Kommunalbestyrelsen. Planen skal indeholde be-
stemmelser vedrørende belægning, belysning, beplantning, hegning mv.

9.4 Terrænregulering på mere end +1- 0,5 meter må kun finde sted efter
KommunalbeStyrelsens tilladelse. Dog skal det være muligt at etablere lysgår-
de til parterreafsnit med gulv under terræn.

•

ne,

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



§ 10 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG

10.1 Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning,
skal udføres som jordkabler.

10.2 Inden for området må der på terræn opsættes indtil 1,80 m høje fritstå-
ende antenner og parabolantenner i en afstand af mindst 2,5 m fra skel mod
naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.

10.3 Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den enkelte
ejendoms højeste bygningsdel. Opsætning af ikke CE-mærkede tagantenner
kræver Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

10.4 Det er tilladt at opsætte parabolantenner med en diameter på højst 100
cm.

10.5 Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den
vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens
spildevandsplan.

§ 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING

11.1 Forinden ny bebyggelse må tages i brug skal der være etableret opholds-
og parkeringsarealer i overensstemmelse med § 5 og § 9.

11.2 Forinden ny bebyggelse må tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal
det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger 55
db(A) fra vejtrafik og ikke overstiger 60 db(A) fra jernbanetrafik.

Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Mil-
jøstyrelsens vejledninger nr. 3/1984, "Trafikstøj i boligområder" og nr. 1/1997,
"Støj og vibrationer fra jernbaner" samt nr. 5/1985, "Beregning af støj fra jern-
baner". Det skal tillige sikres, at grænsen for vibrationer, der er 75 db, bliver
overholdt, jf. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd
og vibrationer i eksternt miljø".

§ 12 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER

Følgende servitut ophæves for så vidt angår matr.nr . 6ch, Vangede:

Lyst 23.06.1926, nr. 801691
Dokument om bebyggelse, benyttelse mv., færdselsret mv.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens
§ 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der
er indeholdt i planen.
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Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvi-
gelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i
strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebrin-
gelse af en ny lokalplan.

13.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.

13.3 Lokalplanen indeholder i § 12 bestemmelser om, at en nærmere angivet
servitut ophæves for det af lokalplanen omhandlende område.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 26. juni 2000.

Hans Toft
(sign.)

Jørgen Steen Knudsen
(sign.)

Nærværende lokalplan begæres i henhold til § 31, stk. 2 i lov om planlægning
tinglyst på matr.nr. 6ch, Vangede, samt alle parceller, der efter den
18.11.1999 udstykkes fra den nævnte ejendom.

Endvidere begæres i henhold til samme lov den i § 12 omtalte servitut aflyst
for så vidt angår matr.nr. 6ch, Vangede, samt alle parceller, der efter den
18.11.1999 udstykkes fra den nævnte ejendom.

Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, den 3. juli 2000.

Jørgen Steen Knudsen
(sign.)

Mads Holst
(sign.)

•
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(udfyldes af dommerkontoret)
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Akt: Skab	 nr.
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KORTBILAG 1
LOKALPLAN 169 FOR TJØRNEGÅRD SKOLE- OG FRITIDSOMRÅDE

•• • • • • Områdegrænse	 Byggezone A (maks. 4 etager)

Tinglyst bælte for kraftvarmerør 	 Byggezone B (maks. 2 etager)

S00335941S 3_D_106
A00569258A 88313408

MAL 1:1,500	 GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING 2000
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Akt: Skab	 nr.
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KORTBILAG 2
LOKALPLAN 169 FOR TJØRNEGÅRD SKOLE- OG FRITIDSOMRÅDE
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*** *	 ***	 Side: 10
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 D 106

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 6 A Grund m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Kommune
Lyst første gang den: 23.06.1926 under nr. 801691
Senest ændret den	 : 13.07.2000 under nr. 16087

Aflyst af Tingbogen den 13.07.2000

Retten i Gentofte den 07.08.2000

Lene Granau



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 6 A Grund m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Kommune
Lyst første gang den: 13.07.2000 under nr. 16086

• Senest ændret den	 : 13.07.2000 under nr. 16086

Lyst som begæret på matr. nr . 6 CH, Vangede.

Retten i Gentofte den 07.08.2000

Lene Granau

E



	

Stempel: kr. 50-	 Akt:	 skab
	 nr. /0

Ejerlav:
	 74):

	 (Udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr. nr.:	 Lod af matr .nr . 6 a
(Ejerlejlighedsnr.) af Vangede
Gade og husnr.: Anmelder:

Navn.GENTOFTE KOMMUNE
TEKNISK DIREKTORAT

Forsynings- og Miljøafdelingen
Adr.

.Forsynings-
 . 2920 Charlottenlund

Tlf. 3163 2121 . Fax 3162 7811...2326
Tlf.nr.:

D E K L A R A T I O N V A- N, DMI,» IT4Q114,4t.:
so," f/ aim)4eirt

•444,ftiitt 	 s_i< 4, Nisimilhøi

Undertegnede ejer af ejendommen lod af matr.nr . 6 a af Vangede

meddeler herved tilladelse til, at den på vedhæftede plan med rød

farve angivne forsyningsvandledning skal forblive liggende som

angivet på planen, og jeg forpligter mig og efterfølgende ejere

til at tåle de ulemper, som måtte følge heraf.

Ledningen må ikke overskæres, flyttes eller i_det hel ,e udSættes

for en behandling, der på nogen måde kan være til gene .f~n,

ligesom der ikke indenfor en afstand på 1,5,M 'til:i r-Nell/9g ]. e 4)r,	 .
ledningens midtlinie må foretages nogen bebyggelse, plantes

større træer eller buske eller foretages andet, som kan være til

gene for ledningens eftersyn, reparation eller fornyelse.

Ledningen ejes og vedligeholdes.af_Gentofte Kommunes Vandforsy-

ning, der til enhver tid skal have adgang til at lade reparations-

og vedligeholdelsesarbejder` Udfe'idet kommunen-dog er pligtig

at erstatte mulige skader, der •måtte opstå herved.

Det omhandlede forhold er . iøvrigt i det hele undergivet de i

"Regulativ for Gentofte KOmmunes Vandforsyning" indeholdte

bestemmelser.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K "



Denne deklaration bliver at stemple og tinglyse som servitut på

lod af matr.nr . 6 a af Vangede med påtaleret for ejeren samt

Gentofte Kommunalbstyrelse, hver for sig eller i forening.

Med hensyn til de ejendommen allerede påhvilende servitutter og

pantehæftelser henvises til tingbogens indhold.

Som ejer af lod af matr.nr . 6 a Vangede

GENTOFTE KOMMUNE
TEKNISK DIREKTORAT

SEKRETARIAT
Rådhuset * 2920Charlottentund

GENTOFTE KOMMUNE
TEKNISK DIREKTORAT

Forsynings_ og Miljøafdelingen

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Teknisk Direktorat, den 2 /. 06. 79 3

GSTA' NIELSEN
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nr.ag° Stempel kr. )Q Akt: Skab
(Udfyldes af dommerkontoret)

0

•

Form. 167 G

Matr. nr.
6 a Vangede By, Vangede
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.	 Anmelder:
Ved Stadion 6
	

Gentofte Kommune
2820 Gentofte
	

Kraftvarme v/NESA A/S
Strandvejen 102
2900 Hellerup

DEKLARATIO N
Kraftvarmerøranlæg

Som ejer(e) af ejendommen matr.nr.: 6 a Vangede By, Vangede,

meddeler undertegnede herved Gentofte Kommune Kraftvarme v/NESA,A/S (GKK) eller
den, til hvem GKK senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efter-
følgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nævnte ejendom at lade anbringe
såvel underjordiske kraftvarmerør som kraftvarmerør i bygning som vist på vedhæf-
tede plan, samt til uhindret adgang til enhver tid for eftersyn, vedligeholdelse,
reparation og udskiftning af anlægget.

Endvidere forpligter jeg/vi mig/os til at respektere,

- at nedennævnte deklarationsbælte gældende for underjordiske kraftvarmerør er 5 m
bredt og centreret over kraftvarmerørene

- at der ikke uden tilladelse fra GKK må opføres bygværker eller installationer
inden for deklarationsbæltet

- at påfyldning, afgravning, opstilling af hegn samt beplantning med træer eller
buske eller lignende inden for deklarationsbæltet kun må foretages efter nærmere
aftale med GKK, og

- at GKK - ved arbejder inden for deklårationsbæltet og ved arbejder nær kraftvar-
merør i bygning - underrettes i så god tid, at nødvendige sikkerhedsforanstalt-
ninger kan blive foretaget inden arbejdet igangsættes.

Tilladelsen er givet på vilkår af,

- at den ved kraftvarmerørenes anbringelse .og senere vedligeholdelse forvoldte
skade på ejendommen snarest istandsættes ved GKK ('s foranstaltning og for GKK's
regning,

- at den i anledning af kraftvarmeørefieS'anbriugelse og uforstyrrede tilstedevæ-
relse eventuelt fornødne fjernelse af beplantningforetages ved GKK's foranstalt-
ning og for GKK's regning, og

- at GKK holder ejeren skadesløs for omkostninger i forbindelse med skader, der er
en direkte følge af kraftvarmerørenes,tilstedeværelse.

GKK lader deklarationen tinglyse som servitutstiftende på ejendommen.

J. 8?0 19s:.§Otto B. Wroblews Nytorv	 . .50 København K



Birthe Phil

I tilfælde af udstykning afgør GKK på grundlag af en forelagt udstykningsplan, om
de ved deklarationen påtagne forpligtelser fortsat er opfyldt, og om deklarationen
skal overføres på den eller de udstykkede parceller.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art hen-
vises til ejendommens blad i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til, hinder for
ejendommens prioritering eller omprioritering.

Påtaleberettiget er Gentofte Kommune Kraftvarme v/NESA A/S.

Charlottenlund
	

den 17. maj	 1988

Som ejer:	 GENTOFTE KOMMUNE

t::

INDFØRT I DAGBOGEN

31MM 88 09336"
RETTEN I GENTOFTE

LYST.

UenpadnsrigUghedbekræftes:

Doris Andersen
Kontorfuldmægtig

KVB2, deklaration
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes ml dommerkontoret)

S00335944S 3_D_106
A00569258A 88313408

1:2000
Bestillings-

formular

Y-2 fløj



Akt: Skab nr. M
(Udfyldes af dommerkontoret)

Stempel kr.

Man: nr.
6 ch Vangede , by,-Vangede
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.	 Anmelder:
Brogårdsvej 44
	

Gentofte Kommune "
2820 Gentofte
	

Kraftvarme v/NESA A/S '
Strandvejen 102
2900 Hellerup

DEKLARATION
Kraftvarmerøranlæg

Som ejer(e) af ejendommen matr.nr.: 6 ch Vangede by, Vangede,

meddeler undertegnede herved Gentofte Kommune Kraftvarme v/NESA A/S (GKK) eller
den, til hvem GKK senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efter-
følgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nævnte ejendom at lade anbringe
såvel underjordiske kraftvarmerør som kraftvarmerør i bygning som vist på vedhæf-
tede plan, samt til uhindret adgang til enhver tid for eftersyn, vedligeholdelse,
reparation og udskiftning af anlægget.

Endvidere forpligter jeg/vi mig/os til at respektere,

- at nedennævnte deklarationsbælte gældende for underjordiske kraftvarmerør er 5 m
bredt og centreret over kraftvarmerørene.

- at der ikke uden tilladelse fra GKK må opføres bygværker eller installationer
inden for deklarationsbæltet

- at påfyldning, afgravning, opstilling af hegn samt beplantning med træer eller
buske eller lignende inden for deklarationsbæltet kun må foretages efter nærmere
aftale med GKK, og

- at GKK - ved arbejder inden for deklarationsbæltet og ved arbejder nær kraftvar-
merør i bygning - underrettes i så god tid, at nødvendige sikkerhedsforanstalt-
ninger kan blive foretaget inden arbejdet igangsættes.

Tilladelsen er givet på vilkår af,

- at den ved kraftvarmerØrenes anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte
skade på ejendommen snatest,istandsættes ved GKK's foranstaltning og for GKK's
regning,

- at den i anledning af legtvarmerørenes . anbringelse og uforstyrrede tilstedevæ-
relse eventuelt fornødne'fjê »rnelse af-heplantning foretages ved GKK's foranstalt-
ning og for GKK's regning, og

- at GKK holder ejeren skadesløs for omkostninger i forbindelse med skader, der er
en direkte følge af kraftvarmerørenes tilstedeværelse.

GKK 1.~flEklarationen tinglyse som servitutstiftende pa ejendommen.

J.	 8 8 91988
Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



I tilfælde af udstykning afgør GKK på grundlag af en forelagt udstykningsplan, om
de ved deklarationen påtagne forpligtelser fortsat er opfyldt, og om deklarationen
skal overføres på den eller de udstykkede parceller.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art hen-
vises til ejendommens blad i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for
ejendommens prioritering eller omprioritering.

Påtaleberettiget er Gentofte Kommune Kraftvarme v/NESA A/S.

Charlottenlund	 den 17 - maj	 1938

GENTOFTE KOMMUNE

Som ejer:

• •-•	 ,‘"	 "	 •	 . •	 ;t
1..

INDFØRT I DAGBOGEN

31.KN I 88 09350"

RETTEN I GENTOFTE
LYST.

Doris Andersen
Kontorfuldmægtig

KVB2, deklaration



Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

S00335945S 3_D_106
A00569258A 88313408

Planen angiver anlæggenes placering i princippet og in4 ikke anvendes i forbindelse med udmåling
og afsætning. Til brug herfor skal anvendes detailplaner, som kan rekvireres hos NESA A/S
W.5. KID .udg.

1:2000

3
p
F

1
J

Bestillings-
formular

V-1 fløj

1 1 1011 11111

6" 6"



Akt: Ska¢-D nr. K)
(udfyldes a dommerkon ret)

Stempel:	 2 kr. 00 øreMtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.
6 cf af Vangede By
og Sogn

Gentofte Kommune,

Anmelder:

Advokat H. Tiemroth
Vandkunsten 8
København K.

Deklaration
Transformerstation m. m.

Rådhuset, Charlottenlund,

meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem
selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra "4"vor og efterfølgende ejeres side
uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

mtr.nr. 6 cf af Vangede By og Sogn, 

at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige-le -
r,-såvel 	 kabler sam-Latle,d4A-g.e.r-på-re.as-t-er-r således som vist på ved-

hæftede plan, samt til at lade efterse og vedligeholde anlægget.

Endvidere er` ;',r indgået på:

at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må
komme disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan,,

at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og

at iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående
elledninger overholdes.

For tilladelsen gælder iøvrigt:

at den ved anlæggets anbringelse ,og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendom-
men straks og fuldstændig istandsættes,

at er berettiget til for selskabets regning at lade en sådan skade istandsætte, såfremt
selskabet ikke efterkommer sin forpligtelse i så henseende inden 8 dage efter, at det har
modtaget opfordring hertil fra ejerne,

at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt
fornødne beskæring af træer og 'buske foretages .ved selskabets foranstaltning og for
dettes regning,

at anlægget vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når
anlægget ikke længere agtes benyttet til elforsyning, og

at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes -€4""ejerne en erstat-
ning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd.

Bestillings.
formular

G 5555-3c.DEK3.A26.1.4.
Jensen & Kjeldskov AIS, København



Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af nærværende deklarations bestemmelser er
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab. 7,

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejen-
dommens folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises
til foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering
eller omprioritering.

Charlottenlund 	 3.11. 	 64 den 	 19

Som ejer: 	 Gentofte Kommunalbestyrelse 

sign. A.L. Østerberg	 sign. N.G. Ammentorp

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts
Måtg Birk, den

Lyst
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Bestillings-
formular

y_i fløj Jensen & Kjeldskov A/S P. 1914



•

Bestillings-
formular

H

tffl 2 6 FES 197

st

offertens
Jensen & Kjeldskov AIS, København

2G,FE13.1975 , A0.2787
Gade og hus nr.:	 Ved Stadion to.

-Mv. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de senderjydske lands-

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

6 a	 Stempel:	 kr.

Vangede by
og sogn.

Akt: Skab	 nr. /o6
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder: Gentofte Kommunes
økonomiske Forvaltning
rådhuset, 2920 Char-
lottenlund.

DEKLARATION.

I anledning af, at eivilforsvarsetyrelsen i medfør af
indenrigsmini steriets bekendtgørelse nr. 352 af 11. oktober 1966
har meddelt dispensation fra bestemmelserne i lov nr. 253 af
27. maj 1950 om indretning af sikringsrum i forbindelse med op-
førelse af en skøjtehal på Gentofte Stadion meddeler Gentofte
Kommunalbestyrelse herved indenrigsministeriet ret til i medfør
af 9 stk. 3, 2. pkt., i lov nr. 253 af 27. maj 1950 i. påkommende
tilfælde at kræve skøjtehallen lukket. 	

I •

Påtaleberettiget er civilforsvarsstyrelsen, Stockholms-
gade 27, 2100 København O.

Gentofte Kommunalbestyrelse, den 25. februar 1975.

Jørgen Gotfredsen	 P. Sevel
(sign.)
	

(sign.)

Indført i daQbegen far retskreds nr. 8.,
Gentofte e(vilret
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Bestillings-
formular

H

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

eller (i de senderjydske lands-

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

Gade og hus nr.:

6 a,	 Stempel:	 kr.

Vangede by,
Vangede sogn,

Ved Stadion 6.

Akt: Skaba? nr. ./a‘
(udfyldes • dommerkontoret)

GB. 941-1970

Anmelder:
Gentofte Kommunes
Bygningsvæsen.

23.JAN 1974*000t)-41

DEKTJARATIO N.

Underskrevne Gentofte Kommune erklærer herved med virk-
ning for kommunen og efterfølgende ejere af ejendommen
matr. nr . 6 a, Vangede by :og sogn, at indenrigsministe-
ren er berettiget til i medfør af § 9, stk. 3, 2. pkt.
i lov nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningamæseige civil-
forsvareforanstaitninger i påkommende tilfælde at kræ-
ve den på ejendommen beliggende marketenderitilbygning
lukket.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitut-
stiftende med Civilforsvarsstyrelsen som påtaleberet-
tiget.

For sås vidt angår hæftelser, byrder og servitutter hen-
vises til ejendommene blad i tingbogen.

Gentofte, den 21. januar 1974

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen.

Brio Steen

Ejlers

I medfør af § 4, stk. 2 i byggeloven, meddeles herved
samtykke til tinglysning af ovenstående dokument.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 	 ("I

ERIC STEEN

EILERS

E/IH

Jensen & Kjeldskov AIS, København



Indført I dagbogen for retskreds nr. 3

Gentofte civilret

daff 2 3 JAL 1974

Lyst

Genpartens rigtighed bekræftes

•



Mtr. nr., ejer/av, sogn: 6 a ,	 Stempel:	 kr.
(i København kvarter) Vangede by

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

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:
Ved Stadion 4

Akt: Skab

Anmelder:
Gentofte Kommune
Bygningsvæsenet.

Stempelfri i henhold til
skattedepartementets skrivelse
af 27. januar 1960.

(udfyldes af dommerkontoret)

GB 274-1979

TINGLYSNING

I henhold til byggelovens § 27

Til en af Gentofte Kommunes Bygningsvæsen den 	 22. juni 1979
meddelt tilladelse til opførelse af en tilbygning til badmintonhallen

er bl.a. knyttet følgende betingelse:

at indenrigsministeren i medfør af i 9, stk.3.::pkt.2., i lov
nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningsmæssige civilforsvareforan-
staltninger er berettiget til i påkommende tilfælde

"at kræve den 1 1979 opførte tilbygning til den på
ejendommen beliggende badmintonhal - lukket"

Nærværende begæres herved i henhold til § 27 i ovennævnte lov tinglyst på ejendommen
matr.nr. 6 a, Vangede by og sogn, jfr. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25.10.
med prioritet forud for servitutter, byrder og hæftelser. 	 1976
og med Civilforsvarestyreleen som påtaleberettiget.
Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 	 27. juni 1980

INDFØRT I DAGBOGEN

30.06.80 14499"

RETTEN I GENTOFTE
LYST,

G e r.	 r4, ^ bekt•411111

NA/at
Jensen Et Kjeldskov A/S, København

Ax \Mntty,).

~~~Bestillings-
formular

H



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

eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl.ltingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Parcel af	
Stempel: //,. kr. 2d øre

matr. nr . 6 c
af Vangede by
og sogn.

Købers }
~Wm bopæl:

Fortunvej 47, Charl.
Anmelder;.

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

/d-

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.-

Servgt 

ovetvoævnte

ibiter Ilaa1a
.14. Skøde 

kyst

•

Ekstraktgenpart af

betinget skøde.

Gentofte Kommunalbestyrelse sælger herved til

Bernstorff-Jægersborg Fjernvarme,
A.m.b.a.,
Fortunvej 47, Charlottenlund,

parcel af

og sogn

betinget af landbrugsministeriets udstykningsapprobation en

den kommunen tilhørende ejendom matr. nr . 6 c af Vangede by

ved C. L. Ibsensvej, af areal ca. 1.150 m2.

Københavns Amtsråd har i skrivelse af 26. juni 1965

skrivelse en genpart er vedhæftet nærværende betingede skøde

tykke til den nævnte handel, der i øvrigt er sket på følgend

, af hvilken

, givet sam-

e vilkår:

§ 1.

§ 2.

Parcellen overdrages til køberen til opførelse af en fjernvarme-,.

central, og parcellen må ikke uden Gentofte Kommunalbestyrelses samtykke

anvendes til andet formål.

Arealet uden om den af bygningsmyndigheden godkendte bebyggelse

skal - bortset fra adgangsveje og parkeringspladser, der må etableres i

det af bygningsmyndigheden krævede omfang - udlægges som beplantet grønt

Bestillings-
formular

C Jensen & Kjeldskov AIS, København.



område, der til enhver tid skal fremtræde på en efter kommunal-

bestyrelsens skøn tilfredsstillende måde.

Der påhviler køberen halv hegnspligt for så vidt angår

hegn mod nabogrund mod øst og vest, medens køberen selv må

lade opsætte og vedligeholde hegn i de øvrige skel.

Terrænregulering må kun foretages efter forud af kommu-

nalbestyrelsen godkendt forslag.

Fjernvarmecentralen må ikke på nogen måde medføre fare

eller ulemper - herunder ved ilde lugt, støv, røg, nedfald af

sod og lign., støj eller rystelser - der efter kommunalbestyrel-

sens skøn kan være til gene for de omboende.

Såfremt fare eller ulempe måtte opstå, vil disse om-

gående være at bringe til ophør på en efter kommunalbestyrelsens

skøn tilfredsstillende måde.

Påtaleretten med hensyn til disse servitutter,. der vil

være at lyse som servitutstiftende på den solgte ejendom, til-

kommer Gentofte Kommunalbestyrelse.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

•

•



Genpartens Rigtighed bekræfte:1#

§ 8.

Nærværende betingede skødes 2 begæres lyst som servitut-

stiftende på den solgte parcel med påtaleret for Gentofte Kommunal-

bestyrelse.

Jægersborg	 , den 16. august 1965.

Som sælger:	 Bom køber:

Gentofte Kommunalbestyrelse
	 Bernstorff Jægersborg

Fjernvarme
Charlottenl.

Th. Antonsen sign.
S. Berning sign.
P. A. Johansen sign.
A. Hertel-Wulff sign.
E. Hardrup sign.
P. Nyborg sign.
J. Risvang sign.

A. L. Østerberg
sign.

/P. Andersen
sign.

i !dagbogen for retskreds nri 8

Gentofte ådre(

Ø 2 4 AUS. 1965

tillige , lyst servitutstiftende. Foreløbig indført i tingbogen

med frist til 12 aug. 1966 til opnåelse af endelig udstykning.

Samtykke fra Københavns . Amtsråd til salg af ejendommen journ.nr .

K.A.R. 99-4-921-4/65 forevist.



Mtr. nr., ejerlav, sogn:
	

Stempel:
	

kr.	 øre
	

Akt: Skai3	 nr. /8 /
(I København kvarter)

	
(udfyldes af mmerkontoret)

eller (I de sønderJydske lands-

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

Gade og hus nr.:
	

Anmelder;
Gentofte Kommunes Bygningsvæsen.

Matr. nr. 6 cm,	 Stempelfri i henhold til
Vangede by og sogn,	 skattedepartementets skrivelse
C.L.Ibsens Vej 70.	 af 27. januar 1960.

TINGLYSNING

i henhold til § 61 i byggelov for købstæderne og landet af 10. juni 1960.

Til en af Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 7 . maj 1965

meddelt byggetilladelse vedrørende

opførelse af en fjernvarmecentral
på ejendommen matr. ' nr. 6 cm, Vangede by og sogn
er bl. a. knyttet følgende betingelse:

Fjernvarmecentralen må ikke på nogen måde medføre fare
eller ulemper — herunder ilde lugt, støv, røg, nedfald
af sod og lign., støj eller rystelser — der efter kom-
munalbestyrelsens skøn kan være til gene for de omboen-
de.

Såfremt fare eller ulemper måtte opstå, vil disse være
omgående at bringe til ophør på en efter kommunalbesty-
relsens skøn tilfredsstillende made.

Nærværende begæres herved i henhold til 5 61, stk. 1 i byggelov for købstæderne
og landet af 10. juni 1960 tinglyst på ejendommen matr. nr . 6 CM, Vangede by
og sogn	 med prioritet forud for servitutter, byrder og hæftelser.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 10. februar 107.

Poul Gøtzsche

Indført i)dagbogen for retskreds nr. 3

Gentofte. civilret

don 14 ?b.147-

Lyst

laenpartens RiE ighe bekr—ftc

Ejlers

formular

H
/LR

Jensen & Kjeldskov AIS, København



&B. 39-2- 197 (/ BERTIL JACOBI
ADVOKAT

SANKT ØDERS STRÆDE 3446
1453 KØBENHAVN K

Bestillings-
formular

H

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 6 cm,	 Stempel:	 kr.
(i København kvarter) Vangede

eller (i de sønderjydske lands- by og sogn
dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr ., ejerlav, sogn.	 3.DEC.1974*	 ' 5 09 4

Gade og hus nr.: C. L. Ipsens Vej 70

Akt: Skab,	 nr./cf.-K
(udfyldes al dommerkontoret)

Anmelder:
Gentof	 ommunes
Byg gsvæsen.

Stempelfri i henhold Itil § 79 stk. 3 i lov nr. 174
af 30/4 1969.

DEKLARATION

Da DSB har tilladt Bernstorff Jægersborg Fjernvarmecentral
v/arkitekt Jørgen Adler-Nissen, at opføre en tilbygning på
ejendommen matr. nr . 6 cm, Vangede, C. L. Ibsens Vej 70, ca.
2,25 m fra skel, hvorved de i bygningsreglementet m.v. fore-
skrevne mindste afstande fra bygninger i forhold til skel
samt bestemmelsen om vinduer mod skel ikke overholdes, så er-
klærer undertegnede herved at være indgået på følgende for
tilladelsen gældende betingelser:

1) I den mod banens skel vendende side af bygningen skal
eventuelle vinduer være uoplukkelige og af monierglas
eller lignende materiale, som kan godkendes af DSB.
Porte m.v. må ikke kunne åbnes ind over banens grund.

2) Eventuelle tagudhæng, nedløbsrender, afløbsbrønde og
øvrige ledninger, der anbringes på og ved bygningen,
skal holdes uden for DSBs grund.

3) DSB er berettiget til at forlange vinduer og porte m.v.
i den mod banen vendende side af bygningen tilmuret'og
afløb ændret på Bernstorff Jægersborg Fjernvarmecentrals
bekostning, såfremt foranstående betingelser misligholdes.

4) DSB skal være uden ansvar for eventuel skade opstået på
bygningen eller den i denne værende virksomhed, herunder
personskade, som følge af naboskabet til banen.

Al skade, der som følge af heromhandlede tilladelse måtte
tilføjes personer, DSBs ejendele eller materiel, for hvil-
ket disse måtte være ansvarlige over for trediemand, godt-
gøres DSB af Bernstorff Jægersborg Fjernvarmecentral efter
regning.

5) Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstif-
tende på Bernstorff Jægersborg Fjernvarmecentrals ejendom
matr. nr . 6 cm, Vangede, C. L. Ibsens Vej 70, med DSB som
påtaleberettiget.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende hæftelser og andre
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Gentofte,	 den 4. juli 1974
/JB	 for B.J.F. - Jørgen Adler-Nissen

Jensen & Kjeldskov A/S, København	 vend...



I medfør af § 4, stk. 2 i byggeloven, meddeles herved samtykke
til tinglysning af ovenstående dokument.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 4. juli 1974.

A. IVERSEN
Tiltrædes:

Gentofte, den 26/11 1974:
EJLERS

V. Berthelsen(sign), Christian Schrøder, sign. Ettrup Petersen
sign.

Indført t d2abogen for retskreds nr, 3

Gentofte cfvilret

den	 3	 1974

Lyst

qbemerteire rfgtigIted bekerefku



11%

over

_Gangstier i offentligt øjemed.

AM:Skab.2 	 Nr./7
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1.
Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: Matr. Nr. 30 a af
(i København Kvarter)	 •	 — ,

eller(i de sønderjydske Lands- In31igede By og	 Anmelderens. Navn og Bopæl (Kontor):

dele) Bd. og Bl. I Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn In. fl .	 _	 qentofte Kommunes økonomiske roivalfning

sogn:	
_

Kontor for tekn.-jur. Sager

. Stempel:

F ORTEGNE.LSE

Kr.	 Øre.

GJENTOFTE KOMMUNE.

Nr.	 Stiens nærmere
eller Betegnelse
Bogst.

2. Gjentofte Søsti,
fra-Vangedevej
(Brogaardsvej)
mod Syd til Gjen-
tofte Sø mod Vest
til Tjørnekrogen og
fra denne mod Vest
og Syd-videre mod -Syd
mod Syd, Vest og Nord.
mod Nord forbi-Vangede
Kilde videre mod Nord
til Vangedevej-(Bro-

_	 gaardsvej)	 -

De Matr. Nr., hvorover Længde Bredde
den fører

30 a - Vangede By og Sogn 60 160

ii, 3- 3 00.
iS-

 30030 o- —	 —	 — —	 —	 123- 
29 a -	 -	 -	 —5.2-Asfq,----3.%
30 2 -	 -	 - - - 32 250
30 i -	 - -	

-	

108 250

3. Gjentofte Skolesti,'
fra Hellerupvej (Baune- 1 c
gaardsvej) Nord om Skolen 1 1;
i Gjentofte, Syd om Kilde-
sko.‘-/--en og derfra langs	 28 f'
Banen til Bernstorffsvej 28 -å-

13
5. Ordrup Jernbanesti,

fra Fredensplads Otidl.
if654svefl langs Banens
Vestsne til Skovshove4r-
vej (Hy-ldegaardsveD -

10. Jahnåerisv'ejs nordlige
Gangsti fra Maltegaardå-
vej til Gjentoftevej
(Gjentoftegade) langs
Nordsiden af den private
Jahnsensvej

4 ba - Ordrup By og Sogn 155 250
.311v-	 - - -	 350 250

- Gjei,itofte By	 .4_26,57 125
- - 	 -

-	 -	 •	 4 -
- -	 - - -	 334 -
-	 -	 - -	 45

Umatrikuleret
	

351 220

Bestillings-
Formular

G
GI K.
/7-4,‘ 193%.

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.



7 f -,Skovshoved By
og Sogn

7 .g -	 -
7 h	 -	 - ,-
4 c -	 -	 -	 -
56-e -	 -
5

6
6	 7

5	 -	 -
5 c -	 -
6 q, 6 o og 6 ,p hen-

holdsvis 7, 8 og	 5

9 300
6
2
4
4
4
2

-	 -	 2	 -

11. Hellerup Havnesti,
fra Onsgaardsvej
til Jomsborgvej

12. Stien langs Jægersborg
Alle ud for Hovmarks-
gaarden fra Bernstorff-
lund Alle til Skovvej

13. Maglegaardsstien,
fra Wiehesvej til
Phistersvej

14. Katolsk Kirkesti,
fra Skovkrågen (tidl.	 9 u af Ordrup By og
Skovgaardsvej) til	 Sogn

' 9 ad -Ordrupdalvej og fra
denne til Ordruphøjvej
over for Sot. Andreas	 9 a -
Kirken

50 250
25	 -

16 qi af Gjentofte By, Hellerup
--.	 Sogn	 82 377

1 sn - Bernstorff By,
Gjentofte Sogn 123 314

1 aaa - Bernstorffs By
Gjentofte Sogn 185	 -

Umatrikuleret	 77 255

- - -	 130	 -

15. Stien fra Ingeborgve.j_
til Raadhusvej

17. Stien fra Taffelbays
Alle mod Vest til
Viadukt. Alle

18. Violstien,
fra Søgaardsvej til
Gjentofte Sø

( 19. Den søndre Gangsti
paa Carolinevej fra
Strandvejen til Sun-
det

20. Skovshoved Søsti,
fra Strandvejen mod
Øresund

21. Stien fra Helsingør-
.vejen til Gjentofte'
_Sø _

22. Stien-fra Eivindsvej _
til Ellinorsvej -

23. Søbakkestien,
fra ' Strandvejen
til Søbakken	 -

Umatrikuleret	 91 375

Umatrikuleret	 56 250

Umatrikuleret
	

57 1250
2

2 æ af Hellerup m.m.	 184 220.
Hellerup, Sogn

1 dh -	 - 141	 -
47-7%- -	 -	 35

Umatrikuleret	 24 625

	

- 13 db af Vangede By -, 13	 -

Umatrikuleret	 71 630

32 b af Skovshoved B~

31% c -
og østl. ge~tZ. 40 188

-	 2	 -
32 15 - Skovshoved By

- og vestl. S&sn4t. 7
5..‹,e.- Ordrup By og

Skovshoved Sogn 65



29. Stien fra Gudrunsvej
mod øst til Ordrup
Jernbanesti

30. Stien fra Sønderengen
mod Nord til Jernba-
nen og fra Jernbanen
til Ellegaardsvej

31. Stien fra , Bø.gehøj paa.
Højsgaards.Areal langs
det østlige Skel til
Dyssegaards Skel og
videre mod Nord til
Evaldsbakken

32. Stien fra Frederikkevej
mod Nord til Strand-
parksvej

25. Stien fra Nordenden •
af Charlottenlund-.
vej til Jernbane-
tunnelen

26. Stien fra Eivindsvej
til Marediget

27. Stien fra Vitus Be-
. rings Alle mod Syd

og øst til Banegræn-
sen

30 go af Gjentofte By,
Maglegaard Sogn	 9 200

Umatrikuleret	 94
- Over Jernbanens Areal	 103 -

_ 20 kg af Gjentofte By,
Maglegaård Sogn 31

Umatrikuleret	 29 375

1 dd af- Christiansholm
m.m. Skovshoved Sogn 54 250

28. Stien fra Sporvejsven- _
deplads ved Nordenden 1 12
af Slotsvej til Klam-
penborgvej	 1 yp

af Bernstorff By,
Gjentofte Sogn	 6 200

- -Bernstorff By,
Gj-entofte Sogn	 2	 -

14	 - Bernstorff By,
•	 Gjentofte Sogn
3 - Ermelund By,

- Gjentofte Sogn
8 b - Ordrup. By og

- Sogn

29

-

3	 -

33. Stien ftå øresundshøj
mod Nord til Traver-_
vænget

3 lv af Ordrup By og
Sogn	 49 320

15 c - Vangede By og
Sogn
	

39 400
	15 fk -

-	

- -	 38	 -

	

15 fn -	 -	 28 -

6'c af Gjentofte By,
Vangede Sogn	 353 250

- 5-f - Gjentofte By, .
Dyesegaard . Sogn 39	 -

_ 1 bz af Hellerup m.m.
Hellerup Sogn	 31 300

16 on - , Gjentofte Byr •
Hellerup Sogn	 2 300 - 500

16 ao - Gjentofte By,
Hellerup Sogn	 57 500

-
12 cl -_ Ordrup By,Skovs-

hoved Sogn	 55 250
5 hø- Ordrup By,Skovs-

hoved Sogn	 39	 -

5 g - Ordrup By,Skovs- 	 .
hoved Sogn	 130 200-290

5 eg - Ordrup By,Skovs-
hoved Sogn	 44 250

	

5 Ee -	 -	 -	 -	 10 ~--•

	

5 eb -	 -	 -	 -	 58	 -

	

5 fd -	 -	 -	 -	 17	 -

34. Stien fra Søbakken til
Skovshovedvej

35. Stien fra Søbakken til
Sophus Bauditz Vej ,



4 ex af Ordrup By, Skovs-.
hoved Sogn 86 400

- 4 ex - - -	

-	

80 400

- Bernstorff. By,
tofte

- Bernstorff By,
tofte

Gjen-
Sogn 111 500
Gjen-
Sogn 128

36. Stien fra Rygaards
Alle til Rebekkavej 9 hk af Gjentofte By,

Hellefup Sogn 64 400
16 nz - Gjentofte By,

Hellerup Sogn 39
•

- Gjentofte By,
Vangede Sogn 1673 400

37. Engstien,
fra Lyngbyvej
(Helsingørve»	 129
mod Syd langs den
østlige Side af
Gjentofterenden
til Kommunens Syd-
grænse

38. Stien fra Alrunevej
til Teglværksbak-	 4 vc - -Gjentofte By,
ken	 Vangede Sogn 25 200

39• Stien fra Klampen-
- borgvej til Eng-

hav,erenden

40. Stien fra Skovs-
- hovedvej til

øresundshøj

41. Stien fra Hans
Bruuns Vej til
Ellevadsvej

1 hn - Christiansholm m.m.
Skovshoved Sogn 46 250

5 le - Ordrup By, Skovs-
_	 hoved Sogn 73 126,
5 aq -	 -	 - -

12 cc -	 -	 - -	 _ ) 17 200)
12 a -	 -	 -	 -	 28 250.

Umatrikuleret	 83 380

•

•

42. Stien fra Skjold-
_	 gaardsvej-til -

Egehøjvej-
a. fra Skjold-

gaardsvej til
Tornagervej

b. fra Tornager-
vej til Skov-
agervej

c. fra Skovagervej 4 ex -
til Egehøjvej
.	 3 a -

- - -	

-	

38 400

-	 - -	

-	

49 400

43. Stien fra SlotsVej -
til Bernstorfflund
Alle
a. fra Slotsvej til 1 de

Hovmarksvej
b. fra Hovmarksvej 1 dc
- til Bernstorff=

lund Alle

- 44. Stien fra Erslevsvej 1 d - Jægersborg By, Gjen-
til Jægersborg Alle
	

tofte Sogn 31 250

45. Stien fra Fristedet-
-	 til Lyngbyvej	 Umatrikuleret
	

55 . 250

46. Stien fra Sødalen - 24 b af Gjentofte By og

til Udsigten -	 Sogn
	

136 300

_

x) I Henhold til Skrivelse fra Københavns Amtsraad af 28.Novb. 1936



Akt: Skab	 Nr.

(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).
Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: Mcstr. Nr. 30 a af
(i København Kvar:dr)	 Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

eller (i de,s§tru'erjydske Lands- Vangede By og
deler gi. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn m. fl.

Sogn.

Stempel:	 Kr.	 Øre.

Fortsættelse.

47. Stien fra Skovholms-
vej til Ordrupvej

48. Stien fra Rygaards Alle
til Søholms Lund

49. Stien fra Lundekrogen
til Sti Nr. 48

50. Stien fra Lundegaards-
vej til Lundeskbvsvej
a. fra Lundegaardsvej

til Sømarksvej
b. fra Sømarksvej til

Lundeskovsvej

10 a af Bernstorff By,
Ordrup Sogn 37 300

8 b - Gjentofte By,
Hellerup Sogn 191 250

8 b - Gjentofte By,
Hellerup Sogn 15 250

8 b - Gjentofte By,
Hellerup Sogn 90 250

8 b - Gjentofte By,
Hellerup Sogn 80 250

Saaledes'vedtaget af Gjentofte Kommunalbestyrelse i

Mødet den 6. September 1938

Aage E. Jørgensen

/Georg Hansen

Efter forudgaaet Kundgørelse blandt andet i Bladet

Berlingske Tidende har denne Fortegnelse fremligget til Efter-

syn for Kommunens Beboere i 3 Uger fra den 17. September til

den 8. Oktober d. A. i Gjentofte Kommunes tekniske Forvaltning,

Raadhuset, Bernstorffsvej Nr. 161, Charlottenlund. Ingen Ind-

sigelse er fremkommet.

Gjentofte Kommunalbestyrelse, den 13. Oktober 1938

Aage E. Jørgensen

/ Georg Hansen.

Bestillings-
Formular

H Jensen & Kieldskov, AIS, København.



Anmelder:

Nærværende Portegnele begærës under Hensyn til

Indenrigsministeriets Cirkulære Nr. 315 af 16' December 1933

Punkt 4 tinglyst paa de anførte Ejendomme.

Gjentofte Kommunalbestyrelse, d. 19' Juli 1939

K. Bind-slev -

. Andersen.

Indført i Dagbagen for Ret~ Nr. l, Ksbenhavne Amts

 Birk, den	 19
	 ‹r.

Lyst. Tingbog: Bd. 	 Ble /1.5
Akt: Skab

Genpartens	 f ~tes.



1 i JUNI 1996

T.F. "?-51.2 19°1@

atr. nr . idd
ristiansholm

Anmelder:

H. PETEF;SEN 8 JENS HALLUND
HELLERUP AFDELING

Br.ICCERSENS ALLE 3 . 2900 HELLERUP
FAX: 39 62 64 80 TLF.: 39 62 73 33

AFLYSNINGSPÅTEGNING

ermed kvitteres den på matr. nr . ldd Kristiansholm den 21.07.1939
(nr. 5904) tinglyste:

"Fortegnelse over Gangstier i offentligt øjemed
--- Gentofte Kommune"

til aflysning på matr. nr . idd Kristiansholm,

det bemærkes, at det nuværende matr. nr . ldd Kristiansholm ikke
ndeholder nogen del af den under nr. 27 i fortegnelsen angivne
ti.

ato:

or Gentofte Kommune

IB HEM ICKE

GENTOFTE KOMMUNE
TEKNISK FORVALTING

Rådhuset * 2920 Charlottenlund

M. KONGSTAD NIELSEN

. nr. 1100/49-52-17

Form. 267G	 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



***

*
***

Side: 2

* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Aflysning.
Vedrørende matr.nr . 1 DD, Kristiansholm
Dagbogsdato: 18.06.1996
Dagbogsnr. : 23753

Afvist fra tingbogen den 08.07.1996 p.g.a. mgl.retsafgift kr. 700.

Retten i Gentofte den 08.07.1996

Jette Hansen

e



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Side: 3

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 DD, Kristiansholm
Ejendomsejer: Fritz Henrik Schur
Lyst første gang den: 21.07.1939 under nr.	 5904
Senest ændret den	 : 15.07.1996 under nr. 26879

Aflyst af Tingbogen den 15.07.1996
Efter sket berigtigelse aflyst på matr.nr . 1-DD,Christiansholm.
Løs erklæring.

Retten i Gentofte den 29.07.1996

Jette Hansen



joy	 _b (0,6.
Matr. nr. 1-sh
Kristiansholm

Anmelder:
Jørgen Strøm Tejsen

Ciailingeniør
Bentevej 5, 3060 Espergærde

AFLYSNINGSPÅTEGNING

Herved kvitteres den på matr.nr . 1-sh Kristiansholm den
21.07.1939 (Aktnr. D 106 5904) tinglyste:

"Fortegnelse over Gangsti i offentligt øjemed

	  Gentofte Kommune"

til aflysning på matr.nr . 1-sh Kristiansholm,

idet bemærkes, at det nuværende matr.nr . 1-sh Kristiansholm

ikke indeholder nogen del af den under nr. 27 i fortegnelsen
angivne sti.

Dato: 2/2_ /eg

For Gentofte Kommune

Gentofte Kommune
Teknisk Forvaltning

dim	 2.	 19 c+ 9



Retten fte den 15.02.1999

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 SH, Kristiansholm
Ejendomsejer: Kirsten Strøm Tejsen m.fl.
Lyst første gang den: 21.07.1939 under nr.	 5904
Senest ændret den	 : 08.02.1999 under nr. 	 4034

Aflyst af Tingb en den 08.02.1999

Hanne Thune



lo6Akt: Skab	 D	 nr.

25/6 1924. L.	 23o4 Fol. 156 i 8 A. 
	 (udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

matr, Nr. 6 bi. Vangede By Jægersborg Sogn.

Stempel 384 Kr. 

KØBEKONTRAK T.

Gentofte KommUnalbestyreise paa Gentofte Kommunes Vegne

sælger og overdrager herved til "De Samvirkende #enighedsplejer",

der har Hjemsted i København, en parcel af - den Kommunen i Følge

Skøde, lyst 23/3 1921 tilhørende Ejendom Matr. Nr. 6 a Vangede,

Gentofte Sogn, hvilken pardel er beliggende ved Brogaardsvej mel-

lem 'denne Vej og • den Projêkterede Idrætsplads. parcellens Dybde

Jensen & Kieldskov, AIS, København.

BestiMogs-
Mmular



anslaas uden Forbindende til cad. 8o Alen og dens Facade mod

Brogaardsvej til ca. 88 Alen, idet parcellens Størrelse skal

være 7000 Kv. Al. parcellen afgrænses mod øst af Haven til

Tjørnegaardens Teglværks tidligere Administrationsbygning.

Grænsen mod denne Have lægges vinkelret paa Brogaardsvej og

midt imellem to Rækker Træer og Buske i Havens Udkant, saa-

ledes at den ene Række Træer og Buske altsaa kommer til at

høre til Grunden.

Salget sker løvrigt paa følgende Vilkaar:

§ 2.

Endvidere paalægges der parcellen følgende Forpligtelser,

der bliver at sikre ved Tinglæsning samtidig med, at ikødet

eller Købekontrakten,tinglæses.

1. paa Parcellen maa ikke findes pil, Ask eller Bævreasp, der.

maa ikke derpaa drives nogen af de i Lov 10/3 1852 nævnte

Næringsveje eller haves Oplag af de i Loven nævnte Genstan-

de. Der maa ikke paa samme anlægges eller drives nogen Pa-,

brik, Beværtning, Udsalg, Værksted, Oplagsplads, der maa i

det hele ikke paa parcellen øves nogen Virksomhed eller

haves noget Oplag, som ved ilde Lugt, Røg, Larm, ubehage-

ligt Skue eller paa anden Maade efter Gentofte Kommunalbe-

styrelsens Skøn kan forulempe de omboende. Ej heller maa

der paa den oprettes Sanatorium, Klinik eller pensionat

for personer med smitsomme Sygdomme, ligesaalidt som der



paa samme maa drives nogen Vognmands- eller Droskeforretning

- eller være Svinehold.

2. Bygningernes Kældere maa ikke indrettes,til Beboelse, ikke hel-

ler til Pige- , eller Karlekamre, Kælderens Loft maa højst ligge

1,25 m over Terrænet.

3. Enhver Bygning, som opføres paa parcellen, og som er højere end

2 m til Tagryggen skal med sin Murlinie ligge mindst 12, 5 m fra

midtlinien af Brogaardsvej. Dog er det tilladt, at Karnapper

eller Verandaer paa Vaaningshuset springer indtil 1,3 m længere

frem, Tagfremspring eller Gesimser medregnet.

Bygningen skal holdes saa langt.fra-,Nabogrundene, at

Vinduer kan anbringes i GavlQne,,der da skal behandles som Fa-

cader. Arealerne mellem Vej og-Bygning skal-forsaavidt de ikke

danner Adgang til Bygningerne - anlægges og vedligeholdes som

Have(i hvilken der ikke maa findes Retirade, Stald, Skorsten,

Møddingsted, Bunker for Haveaffald eller lignende) og indheg-

nes med et efter Gentofte Kommunalbestyrelses Skøn tilfredsstil-

lende Hegn, saavel mod Vej som mod Nabogrund. plankeværk maa ik-

ke anbringes paa Grunden og intet Hegn, hvad enten det bestaar

af Hæk,'- Stakit, mur_ eller andet, maa være højere end 2,5 m, og

Køberen samt efterfølgende Ejere af parcellen er pligtig til at

sætte og vedligeholde et saadant Hegn langs parcellens hele Græn-



se, iøvrigt i Overensstemmelse med Hegnslovgivningen. Heg-

net mod Veje maa dog kun være 1,3 m højt og ikke være plan-

keværk, eller Mur, Hegnet mod Nabogrunden maa indtil en Af-

stand af 8 meter fra Vejen ikke være over 1,3 m højt. por-

te og Laager, som anbringes ud mod en Vej, maa kun aabnes

ind mod parcellens Grund.

Forsaavidt Kommunalbestyrelsen ved saadanne Ejendom-

me, hvor særlige Forhold gør sig gældende, giver Tilladelse

til, at Hegnet ud mod Vejen ikke anbringes, skal Arealet

mellem Bygning og Vej anlægges og vedligeholdes af parcel-

ejeren som Fortov.

4.

paa parcellen eller de Parceller; hvori denne udstyk-

kes, maa kun jfr. dog nedenfor pkt. 9, opføres een Bygning

med højst 2 beboelige Etager og med højst 2 Lejligheder,

hver af Størrelse ikke under 8o m2 maalt mellem ydermurene

uden Fradrag af Skillerum og indeholdende mindst 3 Værel-

ser foruden Køkken og pigekammer i hver Etage. Den Tredie

Etage maa kun opføres som mansard— eller Kvistetage, og de

deri eventuelt indrettede:Beboelsesrum maa.kun anvendes

i Forbindelse med en af de i de underliggende Etager væren-

de Lejligheder.



•

Bestillings.
formular

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

mindre Udhuse til Beboernes Behov maa opføres paa Grun-

den og maa bygges helt ud , i Naboskellet, saafremt dette ikke er

et udpræget nordligt Skel. Udhuset maa dog ikke anvendes som La—

trinbygning eller til andre Formaal, som kan genere Naboejerne

ved ilde Lugt. Saadanne Udhuse maa ikke benyttes til Beboelse

uden for personer, der er Tyende hos eller staar i Tjenestefor-

hold til en i Vaaningshuset boende Familie.

Forinden Opførelse af Bygninger paa parcellen maa paa-

begyndes skal en Situationsplan, som viser Grundens paatænkte

Benyttelse samt Tegninger til Bygningernes Ydre (med tilhørende

Beskrivelse) og Grundens Indhegning mod tilstødende Vej, fore-
.

lægges Gentofte Kommunalbestyrelse eller en af denne godkendt

Kommission eller anden Institution til Godkendelse, og maa intet

Arbejde til Udnyttelse af Grunden paabegyndes, førend Godkendelse

er meddelt.

5.

Ingen parcel maa være mindre end 800 m2. Kun .- af Gran-

den maa bebygges. Hver parcel skal have mindst 12 9,5m Facade mod

en af Kommunalbestyrelsen anerkendt Vej. Den solgte parcel maa

ikke udstykkes yderligere uden Kommunalbestyrelsens Samtykke.

6.

Som Bidrag til Pumpeudgifterne betales til Gentofte Kom-

Jensen & Kleldskov, AIS, København.



mune for hvert Vandklosetsæde og Udtømningskumme for Fækalier,

der installeres paa Parcellen 5 Kr. aarlig samt som Bidrag til

Anlæg af Pumpestation en Gang for alle 25 Kr. pr. W.C. dog

mindst 5o Kr.-pr; Ejendom.

Veje, der anlægges paa Arealet, maa ingensinde spærres

for den offentlige Færdsel uden Gentofte Kommunalbestyrelses

Samtykke, der til enhver Tid kan tages tilbage.

8.

Det er Køberen bekendt, at der paa de op til Parcellen

stødende Arealer vil blive anlagt en Idrætsplads. Bolde og

lignende, der fra denne Plads maatte falde ind paa den solgte

Parcel maa afhentes paa denne, men kun af Førerne for de spil-

lende Hold, og saaledes, at de saa vidt muligt skal holde sig

til de paa Grunden værende Gang"; hvorhos de skal udvise det

størst mulige Hensyn til de paa Grunden værende Plantninger.

9.

Kommunalbestyrelsen meddeler herved Samtykke til, at

der paa den ved nærværende Købekontrakt solgte Grund opføres

et Sygehjem for kronisk Syge, saaledes at der paa dette Hjem

foruden Betjeningen maa være indtil 8o Syge. Køberen har Ret

til pab, Grunden at opføre en til Opnaalesen af det ovenfor



nævnte Formaal tjenende Bygning; der naar som, helst kan udvides

_med 2 Fløje, dog at der ikke maa bygges højere end Stuer l'Sal

og Mansard eller Kviste. løvrigt gælder Kommunens sædvanlige

Servituter med de af Formaalet med Grundens Erhvervelse følgende

Modifikationer m.H.t. Bygningens Indretning. Forsaavidt Hjemmet

senere helt eller delvis skulde , blive omdannet til en Ejendom

med Lejligheder til almindelig Udleje, gælder Servitutternes

BestemMelser i enhver Henseende, derunder Bestemmelserne om Lej-

lighedernes Mindstemaal, Antal af Værelser o.s.v. Men løvrigt

kan Hjemmet selvfølgelig . benyttes i andet Øjemed end til Syge-

hjem, f. Eks.: til Pensionat eller lignende, hyor_der kun føres

een selvstændig Husholdning.

lo.

Paataleret m..H.t. samtlige foran angivne.Forpligtelser

har Gentofte Kommunalbestyrelse, der tillige er berettiget til at m

meddele Dispensation fra de ovennævnte. Bestemmelser.

Vandafledning fra Parcellen maa foretageS.til,den Rørled-

ning, der er anbragt i Vejen, og føres til paa det Punkt af Led-

ninger, som anvises af Vejejeren. Anlæget af Sideledningen, der

bekostes af Pardellens Ejer, maa kun foretages af en af Vejejeren



godkendt Entreprenør og efter de af Vejejeren givne Anvisnin-

ger, Vejejeren er ogsaa berettiget til selv at lade-dette Ar-

bejde udføre mod Refusion af Omkostningerne hertil, al den

Skade, som ved Anlæget foraarsages paa Vejen, skal uopholdelig

udbedres af Parcelejeren, sker dette ikke-, celler er det efter

Vejejerens Skøn mangelfuldt udført kan Udbedringen foretages

af Vejejeren for Parcelejerens Regning. Sideledningen skal

stedse forsvarlig vedligeholdes af' Parcellens Ejer. Saafremt

den fremtid.ige Bebyggelse af Arealerne, eller andre Forhold

skulde nødvendiggøre en Udvidelse eller Omlægning af Kloakerne,

der ligger i eller bliver lagt i Veje ved Arealet eller af

andre Kloaksystemer, der staar i o Forbindelse hermed, skal Par-

celejeren yde Bidrag hertil i . Overensstemmelse med Vandløbs-

lovgivningen og Vandsynsretternes Bestemmelse.

Ligeledes paahviler der Parcelejeren Forpligtelse til

• at yde Bidrag til Hovedkloakernes Ordning i Overensstemmelse

med Kendelse af 22/4 1918...vedrørende Kloakanlæg i Enghaveren-

dens Opland.

§ 4.

Med Hensyn til de -wd mod Brogaardsvej paa det til Ve-

jen hørende Areal staaende Træer bestemmes det, at Køberen



Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

har Ret til at fælde de Træer, som vil komme til at staa ud for Ho-

vedbygningens Facade, samt de Træer, som det er nødvendigt at fælde

.for at skaffe passende Indkørsel fra Brogaardsvej, hvorimod andre

af de nævnte Træer kun maa_fæles, forsaavidt Kommunalbestyrelsen

giver Samtykke hertil. e. a 0	 D 00 00• •00

Paa de til det solgte Areal stødende, Kommunen tilhørende,

Arealer Nord for Brogaardsvej (Skolegrunden med Idrætsplads, Arealet

mellem den solgte Parcel og Skolegrunden samt Hjørnegrunden mod - Bro-

gaardsvej og Vejen til Tjørnegaarden), hvilke Arealer alle f.T. er

matrikulerede under. Matr. Nr.. 6 a af Vangede, lægges den Servitut,

at der i en Afstand af loo Meter fra den ved nærværende Købekontrakt

solgte Parcels Grænse ikke uden Samtykke fra Ejeren af denne Parcel

maa anlægges nogan. af de i Lov af 10/5 1852 § 1 nævnte Virksomheder

eller i det hele drives nogen Virksomhed eller haves noget Oplag,

som ved ilde Lugt eller paa anden, lignende. Maade kan forulempe Bebo-

erne paa den solgte Parcel, hvorhos der ejheller. paa de nævnte Are-

~ aler maa drives Sanatorium, Klinik ,eller,Pensionat.for Personer med

.smitsomme .Sy.gdomme. Nærværende Bestemmelser vil være at tinglæse

som servitutstiftende paa Matr. Nr. 6 a af Vangede. Hvis dette Matr.

Nr. udstykkes yderligere, skal Kommunens ErklæringoM, ate.n eller

Jensen & KIeldskov, AIS, København.

Bestlllings-
formular



flere af disse Parceller ligger udenfor det foran betegnede Om-

raade . være tilstrækkelig til at foranledige, at den i nærværende

§ ommeldte Servitut udslettes af Foliet for den paagældende Par-

cel.

København, den 10/12 1923.

	

Som Sælger:	 Som Køber:

Gentofte Kommunalbestyrelse.	 I Bestyrelsen for De Sam-

Th. Parkov	 virkende Menighedsplejer:

•	 Dam.	 J. Møldrup. • M. Dalhoff.

A. Fibiger.	 Asger Fog.

Agnes Schousboe. C.Nannested.

Cornelia Nyboe,

Diakonisse.	 -

SKØDE.

Ifølge Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af.

12/2 1924 er den solgte Parcel nu:udstykket og betegnet som

Matr. Nr. 6 æ, 3o s og 63 af Vangede By, Gentofte. Sogn, af Hart-

korn henholdsvis 1 Fdk. 1 Alb. 1* Alb. og o °Alb. 	

Det bemærkes, at den solgte •Parcel er udstykket ikke blot fra

Matr. Nr. 6 a af Vangede, men tillige ,fra den Gentofte Kommune



•

ogsaa tilhørende.Ejf.endom Matr. Nr. 3o a, 	

saa skøder-og endelig overdrager Gentofte Kommunalbestyrelåe paa

Gentofte Kommunes Vegne . herved den solgte Parcel Matr. Nr. 6 æ,

3o s og 63 af Vangede By, Gentofte Sogn tj_1 Køberen "De Samvirken-

de Mtaighedsplejer i København" 	

Ved Tinglæsningen vil Købekontraktens 2 være at tinglæse

som servitut- og pantstiftende paa Matr. Nr. 6 æ, 3o s og 63, me-

dens Købekontraktens § 5 vil være at tinglæse som servitutstiftende

paa Matr. Nr. 6 a.

Som Sælger:

1 Gentofte Kommunalbestyrelse, den 7/3 1924.

Th. Parkov

/Dam.

Som Køber:

I Bestyrelsen for De Samvirkende IVI PAghed 13], ej . d.Q/?, 1.2/3 1924:

J. Møldrup.	 C. Navnestad.	 Agnes Schousboe.

Diakonisse Cornelia Nyboe.	 F. Fibiger. N. Dalho,ff.
5	 1,,0,003.000^0.

Paa given Foranledning attesteres det herved, at fornævnte

Matr. Nr. 63 af Vangede, Gentofte Sogn er en Del af den forlængst

af Kommunen som offentlig Brug overtagne Brogaardsvej (Vangedevej),

hvilken Vej Kommunen nu vil lade regulere bl. a. udfor Matr. Nr.

3o s m.fl. af Vangede, ved Tilfyldning af Grøften og Anlæg af en

Gangsti.



•••

CIVILDOMMEREN
I KkIBEMA',W3 AMTS

NOi;DRE BIRK

den tirf ‘Novemb e 1955.

‘4,

3 0 0 •

Gentofte Kommunalbestyrelse den 15. April 1924,
7000.033,00480

Th. Parkov.' /V.'A.Westergaard..

Det attesteres herved, at Amtsraadets Samtykke til

Afhændelsen af' den i foranstaaende Skøde ommeldte Parcel

omfatter Matr. Nr. 6æ, 30s og 63, idet tilføjes ., at Amtsraadet

er.indforstaaet . med . at , nævnte Matr. Nr. 63 overdrages til

de samvirkende Menighedsplejer.

,Københavms ,Amtsraad den 24.Apri1.1924.

Ammentorp.

Paa dertil given Foranledning attesters det herved,

at fornævnte Matr. Nr. 63 udgør en Del af en Gentofte

KÖmmune tilhørende offentlig Vej, som er optaget paa

Regulativet om Kommunens offentlige Veje.

Københavns .Amtsraad, • den 13.Maj 1924.

Ammentorp.

Læst tillige som servitutstiftende.Parcelkdrt forevist.

Extrakt-Udskriftens Rigtighed bekræftes,
"Mil."12t



ENTOFTE KOMMUNE
BYGNINGSVÆSENET

Rådhuset * 2920 Charlottenlund

Gentofte Civilret
Tinglysningskontoret
Rygårds Vænge 6
2900 Hellerup.

Dato 8. marts 1990	 Jour. nr. G.B. 789-1986 Tlf. 31 63 21 21, lokal 	 3488
Telefax 31 63 06 50

Vedr.: Aflysning af del af 2 deklarationer, lyst på matr.nr . 6 æ,
Vangede, Brogårdsvej 54.

I forbindelse med De Samvirkende Menighedsplejers byggeri på
ovennævnte matrikelnummer skal Gentofte kommune herved anmode
om at få aflyst nogle utidssvarende bestemmelser i 2 deklara-
tioner, hvor kommunalbestyrelsen har påtale- samt dispensa-
tionsret.

Man skal anmode om på matr.nr . 6 æ, Vangede at få aflyst § 2,
stk. 4 i servitut, lyst henholdsvis 25. juni 1924 (nr. 2304)
og 3. maj 1926 (nr. 1036) samt i samme servitut § 2, stk. 9
følgende: "dog at der ikke må bygges højere end stue, 1. sal
og manzard eller kviste".

Man skal endvidere anmode om ligeledes på matr.nr . 6 æ, Van-
gede at få aflyst § 5, stk. 4 i servitut, lyst 30. september
., 1925 (nr. 5128).

Forvaltningen skal endelig anmode om at blive orienteret, så
snart de ovennævnte aflysninger har fundet sted.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Buemann

MB/lk 080390.1

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



INDFØRT I DAGBOGEN

13.MAR90 111275

'RETTEN I GENTOFTE



BETINGET SKØDE4.‹..« ~P'.<6

nævnte Bestemmelser har den til enhver Tid værende Ejer af

Matr. Nr. 6 br af Vangede.---;?

	  b	 5$.8.

(49?-~,476?-9-, 4-gdf~/~4,2„, 2 4. 4.

Formular

G

mme, - 49, ~-~_

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: &bh-y af Vangede By
(i København Kvarter) Gjeritofte Sogn.

eller (i de sønderjydske Lands-

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

Sogn. .

Stempel:	 Kr. — Øre

Akt: Skab	 Nr. /
(Udfyldes af' Dommerkontoret)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Højesteretssagfører J.V.Møldrup.

Bredgade Nr. 3.

Extrakt—Afskrift.

§ 2.

Endvidere paalægges der Parcellen følgende Forpligtelser,

der bliver at sikre ved Tinglysning samtidig med, at Skødet ting-

lyses:

a) 	
	

dog paahviler Hegnspligten Gjentofte Kommune

langs Parcellens Nordgrænse, jfr. dog her nedenfor i 8.

Paataleret med Hensyn til den i dette Afsnits sidste Punktum

Jensen & KIeldskov, AIS, København.



Lyst. Tingbog: BcL ‘‘ Bi.

Akt: Skab	 Nr. 73,r c_gf,4:~)

nenparløTM' Rigtighed bekredtes.

(11".....' ø•-#?;2,74e,"50 ‘7474-Cx---?)

illdfett 1 Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts

notdre Birk den	 191,

•



Købers	
Bopæl:Kreditors

Bestillings-
Formular

C

Akt: Skab	 Nr./
(Udfyldes af Dommerkontoret)

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

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(1 København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-

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

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant lindes)

41-'0,4, 6' Otik4d/~.49	 	

Åttd(44 .w,L4d°;cp,v	 6~-~

(dt4.42 a,/	 P p-a46, c4rd(reue,,..-,

(A44,~ 44~	 ,Cf"/ ‘~"tfri,l;1

4/4Ceb	 «914Å 41,1•C

, ovdtr~	 ll-	 /1. /5-

44:e4"..cee, (A4a.(4,,

h;741/ 	
44/ 6j1r,(444/~

IIAII 1111 1111 II
S003359478 3_D_106
A00569258A 88313408

/	 f. 0. A. Jr.	 /	 /V.,/
Jensen & Kjeldskov, A/S, København



Løbe
Nr.

Matr. Nr. Hidtil værende Ejer Det afgivne Areal overdrages til
Geometrisk

Areal

ha	 in2

Hartkorn
som bortfalder

Td.	 ; Sk.	 Fk.	 Alb.
1

Hartkorn
som overføres

Td.	 Sk. 1 Fk.	 Alb.

Fremtidigt
Matr. Nr. Anmærkning

52 alcvt, .4(i/4 4t~, 3o2

1	 ,,,

Id...c,

& gid17 4	 a744iia,ta...2 ,?, e. a"y

Q/L7,11(./	 .

ci .%/2ia-ti	 0/4/ - 04. ‘ ---

74>a/

‹;-9 4>1 4t  al
 cio/

o a 0 o I .

3 zc	 ,/d(4 4a /4-44",..

d7,1di., 47

/o2

ff	
.7:

d/iii,,,,,i~arua-t."(4.,A,,,	
cdd,4. bz .

r)/x)444,rte■

ir(1 o	 o o y

At

44ii,(1/"./

4«1«,/,

. diA/

Attesteres.

,./i ii,,d(A

Kommissarius

,<A/	 ~Å.,	 "dti,r;« ,

(9.' di,u4% ',

(,(4' 64,44cWe,	
14 - 7

- .,	 .,,,,....,	 „‹,,.../,,/,,„,,

,	 )	 ,. ,9K,i.•

ed Anlæg af Jernbaner

K0 -b:nnavn ' ., den 25.

Th.	 Terndrup.

ii

/ ,

11
S00335948S

A00569258A

aii.4,

,/ f
Il, . .7

...,,,
frtz-z,

m.v.paa

1943.

1111111111111
3 D 106
£Q31-3408

,,,,...,

/94

lerne.

IIIIII



Atiung,

-Genpartens tighed bekraaf tes

indført i Dunbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts

nordre Birk, deri	 19.
T i?.,: Bd. '6' B~b0 

Akt:

Som Skødehaver er indtegnet iflg. Tingbogen:

2 gf: Adjunkt J.P.Olsen; 2	 Landsdomer TroelelHoff;

2 rx: k robenium; 2 gg: Købmand S.?under kitk Reith,,L
/
2 do,

2 ftiel Korrespondent Leopold Meyer 2 it: -MtrM=r-ti Henry

Olsen, 2 gi: Ingeniør E. Brendt Har*, 2 pa: Kontorchef

Selvejer, 2 gr: Bandagist V,Hjorth—Lorentzen, 31 x: Sagf.

I I I
5003359495 3_D_ 06
A00569258A 88313408



1o6.
I sa

Akt: Skab D	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)23/3 1921, L. 

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.
9 2

Matr. Nr. 6 bx Vangede by og sogn.

iu
S00335950S 3_D_106
A00569258A 88313408

Stempel 4418 Kr.

MEKONTRAK T.

A/S Frederiksholms Tegl— og Kalkværker sælger og overdra-

ger herved til Gentofte Sogneraad paa Gentofte Kommunes Vegne, for

sidstnævntes Vedkommende under Forbehold af Københavns Amtsraads

Approbation, den A/S ifølge Skøde, thinglæst den 27/11 1912, til-

hørende Ejendom "Tjørnegaard" kaldet, af Vangede, Gentofte Sogn,

Københavns Amts nordre Birk, bestaaende af: Matr. Nr. 6 a af Hartkorn

5 Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. 14 Alb., Matr. Nr. 6 c af do 2 Skp. o Fdk.

Jensen & Kjeldskov, AfS, København.

Bestilling.-
formular



/y°
den °Cd Oktober 1955.

•

Ekstrakt Udskriftens Rigtighed bekræftes.

11111111W 11111111111

14- Alb., Matr. Nr. 3o a af do 2 Skp. o Fdk. 1 Alb. paa følgen-

de Vilkaar:

Paa den solgte Ejendom maa fremtidig ikke drives Teglværk

eller Mørtelværk eller nogen dermed beslægtet Virksomhed. Den-

ne Bestemmelse vil være at tinglæse som servitutstiftende paa

den solgte Ejendoms Polio.

København, den 23/10 1918.

Som Sælger:

Bestyrelsen for A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker:

Vagn Aagesen.	 C. S. Hauberg.	 Schack Eyber.

Som Køber:

Gentofte Sogneraad:

H. Parkov

	  saa skøder og endelig overdrager

A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker ved dets undertegnede Be-

styrelse herved under sædvanligt Vanhjemmelsansvar efter Loven

til Gentofte Kommune de ommeldte Ejendomme Matr- Nr. 6a, 6c og

3o a af Vangede Gentofte Sogn, af Areal ialt 772,678 Alen2 med

Bygninger, paa de i Købekontrakten anførte Vilkaar, dog saaledes

at,de iflg. Kontrakt af D.D. hvoraf en Genpart vedhæftes, til

*/S tilbagesolgte Bygninger undtages 	

København den 11/3 1921.

Bestyrelsen for A/S Frederiksholms Tegl- og Kilkværker

Vagn Aagesen	 Schack Eyber	 Lamm.

Fdwanstaaende Købekontrakt begæres læst som servitutstiftende

for saa vidt angaar dens § 2 sidste Stk.

Gentofte Kommun_s økonomikontor d. 1 /3 1921

V. Vogt.

/ A. Vinten.

SKØDE. 
Ved Skrivelse af henholdsvis 29/1 og 3/lo f.A. har Køben-

havns Amtsraad meddelt Samtykke saavel til ovenstaaende Handel;

som til, at Gentofte Kommune til undertegnede A/S Frederiksholms

Tegl- og Kalkværker tilbagesælger en Del af de til Kommunen ved-

ovenstaaende Kontrakt overdragne Bygninger for en Sum af 25.000

Kr., der afskrives i den efter Kontrakten betingede Købesum, som,

da Arealet udgør ialt 772.678 Kv. Al., herefter andrager for den

S00335951S 3_D_106

samlede Ejendom med Bygninger 334.071 Kr. 2o Øre. 	
	

A00569258A 88313408
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