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Matr.nr. 5bh Vangede	 Anmelder:
ørnegårdsvej 21	 Landinspektør Søren Boysen
2820 Gentofte	 Energivej 34

2750 Ballerup Tlf. 77 33 22 22
Sag/akt: 030990/57.SB/hvp

Anmeldelse og fortegnelse

over ejerlejligheder 88313485 3 T 505

A005-66-390A

I Il

Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr . 5bh Vangede, ejendom nr. 231057 beliggende Ørne-
gårdsvej 21, 2820 Gentofte erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom, jf. Lov
om ejerlejligheder. Ejendommens grundareal udgør 5761 m2.

På ejendommen er i 1953 opført 1 etagebebyggelse i 11 etager med kælder. Bygningen anvendes
udelukkende til andet end beboelse, ("Andet").

Bygningen opdeles i 3 ejerlejligheder angivet med numrene 1-3 i nedenstående fortegnelse og som
vist på vedlagte af landinspektør Søren Boysen udfærdigede kort over ejerlejlighederne.

De enkelte ejerlejligheder har følgende særskilte numre, beliggenhed, størrelse og andel i ejen-
dommen:

Lejlighed
nr.

Etage Adresse Benyttelse Areal
m2

Fordelingstal

1 Stue ørnegårdsvej 21, stuen "Andet" 287
1. sal 287
2. sal 285
3. sal 285	 1144 40%

2 4. sal Ørnegårdsvej 21, 4. sal "Andet" 285
5. sal 285
6. sal 285
7. sal 284
8. sal 284	 1423 50%

3 9. sal Ørnegårdsvej 21. 9. sal "Andet" 296
10. sal 423
Kælderetage 261	 980 10%

I alt 3547

Fællesrum: Trapperum, elevator og kælderrum.



r af matr.nr. 5bh angede

Dato:	 3'/7.0 200y

Foranstående erklæring og fortegnelse begæres i medfør af §10, stk. 1, nr. 4 i Lov om ejerlejlighe-
der noteret på matr.nr . 5bh Vangede.

GENTOFTE KOMMUNE
ANNE WIELAND

GENTOFTE KOMMUN....,
METTE MIE NIELSEN

Det attesteres, at de i fortegnelsen indeholdende oplysninger for så vidt angår ejerlejlighedernes
numre og beliggenhed er korrekte, samt at de angivne arealer for ejerlejlighederne er i overens-
stemmelse med den af mig foretagne opmåling.

Det attesteres desuden, at nærværende opdeling i ejerlejligheder ikke er mulig at gennemføre som
udstykning på grund af fysiske forhold.

25. oktober 2004

ren Boysen
Landinspektør



	

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

Side:	 3

Påtegning på Opdelt i ejerlejligheder.
Vedrørende matr.nr . 5 BH Hovedejd, Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 26.05.1920 under nr. 900317
Senest ændret den	 : 09.11.2004 under nr. 44998

Noteret.

Retten i Gentofte den 09.11.2004

Lene Granau

Ø



Matr.nr. 5bh og 7fu Vangede,	 Anmelder:
Gentofte
	

Landinspektør Søren Boysen
Ørnegårdsvej 21
	

Energivej 34
2820 Gentofte
	 2750 Ballerup

Tlf. 77 33 22 22
Sag/akt: 030990/51.SB/hvp

GENPART 274223 01 0000.0098	 20.09.2004 TA
1.400s00 K

DEKLARATION

vedr.

VANDLEDNINGER OG AFLØBSLEDNINGER

I forbindelse med udstykning af ejendommen matr.nr . 5bh Vangede ønskes følgende bestemmelser
noteret vedrørende eksisterende vandledninger og afløbsledninger i jord:

De på vedhæftede plan i 1:500 udarbejdet af landinspektør Søren Boysen viste ledninger
(vandforsyning og afløb) skal respekteres.

Enhver bygge- eller anlægsaktivitet i det langs ledningerne angivne servitutbælte - henholds-
vis 1.0 m og 2.0 m på hver side af ledningerne - kræver forudgående godkendelse af Gen-
tofte Kommune som ejer af ledningerne.
I servitutbæltet må der ikke plantes træer eller større buske, hvis rødder kan virke ødelæg-
gende for ledningerne.

Ledningerne må ikke beskadiges eller fjernes, og ejeren er forpligtet til at tåle alle reparati-
onsarbejder, som måtte være nødvendige. Ledningsejeren skal så vidt muligt - i god tid -
varsle, når reparation og eftersyn skal finde sted og adgang til ledningsanlæggene er påkræ-
vet.

I tilfælde af opgravning eller lignende sørger ledningsejeren for fuldstændig istandsættelse af
eventuel forvoldt skade og sørger for, at de oprindelige overfladeforhold genskabes uden ud-
gift for ejeren. I mangel af mindelig overenskomst parterne imellem fastsættes erstatningen af
uvildige skønsmænd udmeldt af retten.

Denne deklaration tinglyses ved foranstaltning af ejeren af ejendommen forinden igangværende
udstykning af ejendommen noteres.

Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer ledningsejeren, Gentofte Kommune
uden hvis samtykke, deklarationen ikke kan aflyses.

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



For Gentofte Kommune
Ej r af matr.nr . 5b og matr.nr. 7fu Vangede

f

Q

Foranstående bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende med virkning for Gentofte Kommune
som ejer af ejendommen, og for efterfølgende ejere af ejendommen.

Dato: riDfrvoti

GENTOFTE KOMMUNE
Sign ANNE WIELAND GENTOFTE KOMMUNE

Sign. METTE MIE NIELSEN

I henhold til Lov om planlægning §42, stk. 2 erklærer Gentofte Kommune herved, at denne deklara-
tion kan tinglyses, idet udarbejdelse af lokalplan ikke er påkrævet.

•

Dato: 4	 20--0 GENTOFTE KOMMUNE
TEKNISK FORVALT ING

Rådhuset * 2920 Charlottenlund

Sign. 141ÇOING D NIELSEN

Form, 267 G MALLING DECK -G>



Side:	 3

Akt.nr.:
T 505
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 A m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 20.09.2004 under nr. 40049
Senest ændret den	 : 20.09.2004 under nr. 40049

Retten i Gentofte den 20.09.2004

Line Drud Benche

•

•



p'Deklarationsplan vedr. ledninger
matr. nr: 5bh og 7fu
Ejerlav: Vangede

Søren Boysen

Landinspektør

1-22-55

Gentofte

august 2004

030990

MU.10

søl	 12.082004

s:\J030990\Ramme-010-2d-030990.dgn

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

os

(D°

OS

\C‘

\tkC

')Ç

Fremtidig matrikulær grænse
Endnu ikke noteret

i matriklen

r

Ejerlavskode:

Kommune:

Udfærdiget i

Lsp sags nr.:

Tegning:

Beregnet/tegnet:

Fil:

1:500

Den danske Landinspektørforening

Pro j. boligbebyggelse

\ Ny tra
Afløbsledning omlægges\

i forbindelse med

opførelse af proj.

boligbebyggelse

ÇD°
tx<2)

SIGNATUR: 

: Afløbsledning med deklarationsbælte

: Vandledning med deklarationsbælte

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 AIS
• »I MLIERUP ENERGIVEJ 24	 2750 1:111.LIRUP TLF. 713~2
O LE 24 TARMBY FUGLEILEKWJ 3D 2750 KASTRUP n.F. 773322Å
^ LE34 ARMS N5 RYHAVEVEJ 7 	 12210ÅR711/8 V n.F. •7197071

1134

7fu

7fv

105°	 Jernbane

Bestillings-
formular

W-2 fløj
278

c

E

111111 1111
S003354428 3 T 505
A00566390A 88313485

5b1



Matr.nr. 5bh m.fl.
Vangede m.fl.
(Gentofte Retskreds) GENPART 282348 01 0000.0098	 08.11.2004 TA

1.400,00 K

L(4%(-{5 5b

Ly‘(1t.".#2
)

0'5.61\ 3-0\6-

Anmelder:

Kommissarius
vedStatensEkspropriationerpåøerne

Vester Voldgade 123, 3.
1552 København V

Tlf. 33 92 72 30- Fax 3311 54 75

FORTEGNELSE

over ejendomme, der er berørt af ekspropriation
efter reglerne i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

(lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999)
i anledning af udbygning af

Motorring 3 fra Jægersborg til Holbækmotorvejen.

Lø be
Ej,-, fld V
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matr:.	 ..hr 

Ek. spropriationens'''	 '''.,	 ',' ornfancT -

servitutpåi	 (I
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tilla

trihtM:.terr-.1:é:..

ekspropriationen
areal, der ved
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Omtrentlig størrelse
,,aigt:ekSPro)4.:'=.

r6d(aFdnW ' ',aW

157-02
/fort.	 5

Vangede

Anm.: a-VIDelnr. 1 af
5bh

157-03
/fort.	 5

Vangede

350
Anm.: h, m, r, a-
VI

//
5bc

157-04
/fort. 5

Vangede

Anm.: h, n-HL a-
VI

W7actg

157-06
/fort.	 5

Vangede

Anm.: h, n-HL
vandledningk

157-07
/fort.	 5

Vangede

Anm.: h, n-HL a-
VI

8df 

157-08 
/fort.	 5

Vangede

Anni.: n-HI8dh	 1/

Udbygning af Motorring 3,/ 031007.76 GAPJssp

k



Lcjbe.nr

Ekspropriationens omfang Oaf å
mtren

&ar,:
tlgi 
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strr 
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else

t: 

› matr:nr.
Omtrentlig 'størrelse‘ 	 ....	 ...	 ...,.,,
::af:det eksfrOPrie'- ,

'girede areal i m2

.	 kPd-1::■kia< tionen" ›::e'i-.es	 ,.	 -
tillagt ejendoMMen ‹

‘	 '

157-09
/fort.	 5

Vangede

165
Anm.: n-I, h, n-III,
a-VI8ci	 1

157-10
/fort.	 5

Vangede

460
Anm.: n-1, h, n-
Ilha-VI8cu	 1

157-11
/fort.	 5

a 'ede

225
Anm.: n-II, h, n-
III, a-VI, r26a

157-13
/fort.	 5

Vangede

360 Anm.: n-II, h, a-VI24m	 Nit

157-14
/fort.	 5

Vangede

210
Anm.: n-II, h, a-
VI, m240	 (

157-15
/fort.	 5

Vangede

105
Anm.: n-II, h, a-
VI, q, m24p

157-16
/fort.	 5

Vangede

2547
(hele ejendommen)

24db, 24dc

157-17
/fort.	 5

l	 (

Vangede

155
Anm.: n - II, h, a-
VI, m24cæ, 24cø	 \g/(

157-18
/fort.	 5

Vangede

Anm.: a-VI241
V

157-19
/fort.	 5

Vangede

180
Anm.: n-II, h, a-
VI 	 m o,p, r, s

17
24i, 24az I

157-20
/fort.	 5

Vangede

300 Anm.: n-II, h, a-VI,/31x

Udbygning af Motorring 3 / 031007.76 GAA/ssp



Vangede

5bg Anm.: h

Vangede

8d n Anm.: h, n-III

157-34
/fort. 9	 3r

8c1 Anm.: n-III

Anm.: h

Udbygning af Motorring 3 / 031007.76 GAA/ssp

Vangede

6, J	 565	 Anm.: h, a-VI

Vangede

31a 4510 Anm.: h, a-VI

Vangede	 /

7ø Anm.: h, n-III

Gentofte

24ax Anm.: h, m, o, r, s

Vangede

Anm.: h
157-32
/fort. 5	 8dq

Vangede

delnr 2 af 5bh 95 Anm.: n-I og n-II,
h, n-III, p, a-VI

Jægersborg

Vangede

sb.

157-22
/fort. 5

157-23
/fort. 5

157-27
/fort. 5

157-28
/fort. 5

157-29
/fort. 5

157-30
/fort. 5

157-33
/fort. 5

157-35
/fort. 5

Ekspropriatianahs,omfang< Qmtrentlig størrelSe::,

OmtrentligiStgrraf§e
af clet.<akspr4i-ia

araal:1:rny2,j;

/fort. 5
157-21

170
Anm.: h, n-III, a-
VI, r

ervitutpålæg
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26g Anm.: n-III

Vangede

8cæ Anm.: n-III

157-38
/fort. 5	 7fq Anm.: n-III

Vangede

Vangede

Vangede

7fp

iVangede

7cf

Anm.: n-IH

Anm.: n-III
J

157-36
/fort. 5

157-37
/fort. 5

157-39
/fort. 5

157-41
/fort. 5

sbmpslationen5•:brrffåh

Omtrentlig ,størrelse
ä"fide.tbrqbhe=

redø.prea1:pm,,!

Omtrentlig: størrelse
af areal; der ved-

ekspropriatiortely er
tille6tE:ejendarrhah

.E.L'øbe

Denne fortegnelse er udarbejdet på grundlag af den afholdte ekspropriationsforretning.

Et eksemplar af udskriften af forhandlingsprotokollen for ekspropriationsforretningen den 20.,
21. og 28. september 2004 vedlægges.

Ballerup, den 12. oktober 2004.

f. Knud Nielsen
Ledende landinspektør.

sign.
Gunnar Aage
Landinspektør

Yderligere oplysninger om ekspropriationens omfang vil kunne fås ved henvendelse til
kommissariatet (tlf. 33 92 72 30).

ATTESTERES

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer
på Øerne, den ç111 -- 1,4/11

Erling Christensen

Udbygning af Motorring 3 / 031007.76 GAA/ssp



*** *	 ***	 Side:	 5
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 T 505

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 A m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 08.11.2004 under nr. 44845
Senest ændret den	 : 08.11.2004 under nr. 44845

Lyst på de i fortegnelsen berørte ejendomme, men foreløbigt indført
med frist
til 03.01.2010 til endelig ekspropriation.

Retten i Gentofte den 08.11.2004

Donna Overballe

a
a

E

•



Matr.nr. 5bh Vangede, Gentofte

Jægersborg Vandtårn,
Ørnegårdsvej 21
2820 Gentofte

Anmelder:
Landinspektør Søren Boysen
Energivej 34
2750 Ballerup
Tlf. 77 33 22 22
Sag/akt: 030990.19 /SB/hvp

Deklaration	
GENPART 244591 01 0000.0098	 23.03.2004 TA

vedr.
	 1.400,00 K

færdselsret til gulvlem

og vedligeholdelse af rør og installationer mv.

I forbindelse med en projekteret opdeling i ejerlejligheder af Jægersborg Vandtårn, som er belig-
gende på ejendommen matr.nr . 5bh Vangede, Gentofte Kommune ønsker undertegnede ejer af
ejendommen, Jægersborg Vandtårn, herved nedenfor angivne bestemmelser noteret på den sam-
lede ejendom.

Bestemmelsernes overordnede formål er at tilgodese og sikre bygningens funktion og indretning
som reservoir for vandforsyningen i Gentofte Kommune.

Ejeren af den fremtidige ejerlejlighed, som rummer etagerne med vandinstallationerne — dvs.
en del af kælderetagen samt 9.sal og 10.sal - skal til hver en tid have færdselsret til gulvlem
(incl skinnesystem i loft), som er etableret i etageadskillelsen mellem kælder- og stueetagen.
Adgangen fra yderdør til gulvlemmen må ikke blokeres. Hensynet til gulvlemmens funktion
skal respekteres af den til enhver tid værende ejer af den ejerlejlighed, som bl.a. omfatter
stueetagen, og hvori gulvlemmen er beliggende.
Den til enhver tid værende ejer af den ejerlejlighed, som bl.a. omfatter stueetagen, må tåle de
gener som følger af benyttelsen af gulvlemmen. Ejeren af den lejlighed, som rummer etager-
ne med vandinstallationerne skal så vidt-muligt — i god tid - varsle, når gulvlemmen skal bru-
ges.

Eventuelle skader på inventar eller bygningsdele i den ejerlejlighed, som omfatter stueeta-
gen, i forbindelse med benyttelse af gulvlemmen skal erstattes af skadevolder, dvs. ejer af
den ejerlejlighed, som rummer etagerne med vandinstallationerne. Erstatning for eventuel
forvoldt skade fastsættes, i mangel af mindelig overenskomst, af en af parterne i fællesskab
udpeget uvildig vurderingsmand. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed omkring udpegelse
af en uvildig vurderingsmand, udpeges denne af retten i Gentofte.

I Jægersborg Vandtårn er installeret rør, pumper, ventiler, elforsynings- og signalkabler
o.lign., som specifikt indgår i bygningens funktion som vandforsyningsreservoir i Gentofte
kommune.

Ejerne af ejerlejligheder, hvori disse installationer passerer, må tåle eksistensen af anlægge-
ne, og ejerne må således ikke foretage indgreb eller ændringer i disse eller i bærende kon-
struktioner, som understøtter disse. Der skal til enhver tid være adgang for udførelse af nød-
vendige eftersyn, vedligeholdelse, udskiftning og reparation for ejeren af den ejerlejlighed,
som rummer etagerne med vandinstallationerne. Ejeren af den ejerlejlighed, som rummer
etagerne med vandinstallationerne, skal så vidt muligt — i god tid — varsle, når sådanne akti-
viteter skal finde sted og adgang til anlæggene er påkrævet.



Eventuelle skader på inventar eller bygningsdele i de ejerlejligheder, hvor vandinstallationer-
ne passerer, skal erstattes af skadevolder, dvs. ejer af den ejerlejlighed, som rummer etager-
ne med vandinstallationerne. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastsættes i mangel af
mindelig overenskomst af en af parterne i fællesskab udpeget uvildig vurderingsmand. Så-
fremt parterne ikke kan opnå enighed omkring udpegelse af en uvildig vurderingsmand, ud-
peges denne af retten i Gentofte.

Denne deklaration tinglyses ved foranstaltning af ejeren af ejendommen forinden ejerlejlighedsop-
deling noteres.

Påtaleret overfor nærværende bestemmelser har Gentofte Kommune uden hvis samtykke deklara-
tionen ikke kan aflyses.

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

Foranstående bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende med virkning for Gentofte Kommune
som ejer og for efterfølgende ejere af ejendommen.

Dato	 18/3.2004	 Dato

Sign. Mette Mie Nielsen
For Gentofte Kommune,
ejer af matr.nr . 5bh Vangede

Sign. Anne Wieland 
For Gentofte Kommune,
ejer af matr.nr . 5bh Vangede

I henhold til Lov om planlægning § 42 stk. 2 erklærer Gentofte Kommune herved, at denne deklara-
tion kan tinglyses, idet udarbejdelse af lokalplan ikke er påkrævet.

Dato 	 19/3.2004 

.Sign—M—Kangstad.Nielsen 	 Sign—Jesper.Dichmann Sørensen



	

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 A m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 23.03.2004 under nr. 10613
Senest ændret den	 : 23.03.2004 under nr. 10613

Retten i Gentofte den 25.03.2004

Line Drud Benche

Side:	 3

Akt.nr.:
T 505

a
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•
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Matr. nr.:

5 bg og del af matr. nr . 5 bf begge Vangede samt
alle parceller der efter den 1 oktober 1999 udstykkes
eller arealoverfores fra den nævnte parcel.

Adresse:

Et område ved Vinagervej og

ørnegårdsvej.

S63-

Journal nr.:

99-1441-02

Anmelder:

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

LOKALPLAN 164
for et område ved Vinagervej og Ømegårdsvej.

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

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Det er lokalplanens formål :

- at udlægge området til offentlige formål med henblik på at etablere en vel-
fungerende genbrugsstation i Gentofte kommune,

- at sikre, at indretning af genbrugsstationen sker under hensyntagen til den
omgivende bolig- og kontorbebyggelse,

- at sikre en god miljømæssig indretning af genbrugsstationen.

nl

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



§ 2 LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter en
del af matr.nr. 5 bg og del af matr.nr . 5 bf, Vangede, samt alle parceller, der
efter den 1. oktober 1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§ 3 LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE

Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål i form af en gen-
brugsstation.

§ 4 UDSTYKNING

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

4.2
Lokalplanområdet forudsættes udstykket selvstændigt.

§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING

5.1
Ud- og indkørsel skal etableres som vist på kortbilaget. Ind- og udkørsel skal
ske via Vinagervej. På alle ugens dage skal det tillige være muligt at køre til-
og fra genbrugsstationen til Ørnegårdsvej via matr.nr . 5 bf og den østlige bro.

5.2
Ved opførelse af ny bebyggelse samt ved ændret anvendelse af eksisterende
bebyggelse skal der udlægges et efter Kommunalbestyrelsens skøn tilstræk-
keligt parkeringsareal.

5.3
Der er pålagt byggelinie 10 meter fra vejskel langs motorringvejen med Vejdi-
rektoratet som påtaleberettiget, som vist på kortbilaget.

§ 6 LEDNINGS- OG ANTENNEANLJEG

6.1
Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern belysning, skal søges
udført som jordkabler.

6.2
Opsætning af fritstående antenner og parabolantenner indenfor området kræ-
ver Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

14
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6.3
Varmeforsyningen til ejendommen skal være i overensstemmelse med ret-
ningslinierne i kommunens varmeplan.

6.4
Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vand-
mængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spil-
devandsplan.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1
Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige 40.

7.2
Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilaget viste byggefelt.

Udover det på kortbilaget viste byggefelt kan der opføres mindre bygninger til
brug for områdets drift.

7.3
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der
overstiger 9 m over terræn målt efter reglerne i bygningslovgivningen.

7.4
Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager.

§ 8 BEVARING AF BEPLANTNING

De træer, der er markeret på kortbilaget med særlig signatur, må ikke fældes
eller beskæres uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.

§ 9 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

9.1
Ny bebyggelse skal tilpasses den omkringliggende bebyggelse og skal udfor-
mes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helheds-
virkning.

9.2
Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller
farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

15
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§ 10 UBEBYGGEDE AREALER

10.1
Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til genbrugssta-
tion, gårdsplads, parkering eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes
som grønt område.

10.2
Der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 25% af
mandskabsbygningens etageareal.

10.3
Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m må kun finde sted efter Kommunal-
bestyrelsens tilladelse. I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse skal der
etableres hegn og mur som vist på kortbilaget.

10.4
Der skal etableres støjafskærmende hegning omkring genbrugsstationen som
vist på kortbilaget. Udformningen af støjafskærmningen langs motorringvejen
kræver Vejdirektoratets godkendelse.

10.5
Der skal etableres 2 meter brede beplantningsbælter, som vist på kortbilaget.

§ 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING

11.1
Forinden genbrugsstationen må tages i brug, skal der være etableret opholds-
og parkeringsarealer i overensstemmelse med § 5 og § 10 samt afskærmning
i overensstemmelse med § 10, stk. 4 og 5.

11.2
Ibrugtagning af genbrugsstationen kræver Københavns Amts godkendelse i
henhold til miljøbeskyttelsesloven.

11.3
Ibrugtagning af genbrugsstationen kræver Vejdirektoratets godkendelse for så
vidt angår udformningen af arealet mellem motorringvejen og byggelinien som
vist på kortbilaget.

§ 12 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER

Der ophæves ingen, servitutter.
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§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.1
Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-
planen må ejendomme, der er omfattet af planen i henhold til planlægningslo-
vens § 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 m.v., 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.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 27. marts 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.:

Del af matr.nr . 5 bg og del af matr.nr. 5 bf, Vangede, samt alle parceller, der
efter den 1. oktober 1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Gentofte Kommune Teknisk Forvaltning, den 10. april 2000.

Jørgen Steen Knudsen
(sign.) Mads Holst

(sign.)
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 A m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 18.04.2000 under nr.	 9585
Senest ændret den	 : 18.04.2000 under nr. 	 9585

Alene lyst på 5 bg og del af 5 bf Vangede.

Retten i Gentofte den 19.04.2000

Line Drud Benche
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*** *	 ***	 Side: 7
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** 'Tinglysningsafdelingen
	

T 505

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 A m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 18.04.2000 under nr. 	 9585
Senest ændret den	 : 03.05.2000 under nr. 10358

Det berigtiges, at nærværende alene er lyst på del af 5 bg og del af
5 bf Vangede.

Retten i Gentofte den 03.05.2000

Line Drud Benche



(5.2N (o	 T 506
Matr.nr.:	 Journal nr.:
Matr.nr. 5 bh mfl. Vangede 	 028209-2005
samt
alle parceller der efter den 1. maj 2005 	 Anmelder:
udstykkes eller arealoverføres fra 	 Gentofte Kommune
de nævnte ejendomme.	 Plan

Rådhuset
Adresse:	 2920 Charlottenlund
Ved Ørnegårdsvej 21	 Tel.nr.: 39 98 00 00

GENPART 344296 01 0000.0098	 10.10.2005 TA
1.400,00 K

LOKALPLAN 265
for et område ved Ømegårdsvej 21

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august
2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne om-
råde:

§ 1 FORMÅL

Det er lokalplanens formål:

—at udlægge området til boligformål og offentlige formål

— at give mulighed for opførelse af etagehusbebyggelse

— at give mulighed for, at Jægersborg Vandtårn kan indrettes til boliger og be-
byggelse til offentlige formål

—at sikre, at den nye bebyggelse udformes således, at den fungerer støj-
dæmpende i forhold til opholdsarealerne og de nære omgivelser

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

1
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§ 2 OMRÅDET

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

Matr.nre. 5bh, 5bm, 5bi, Vangede, vejlitra "bs", "eg" og del af "ep" Vangede,
samt alle parceller, der efter den 1. maj 2005 udstykkes fra de nævnte
ejendomme.

§ 3 ANVENDELSE

3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål og offentlige formål
i form af institutioner til betjening af kommunen og tekniske anlæg (vandtårn).

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

3.3 Den del af Jægersborg Vandtårn, der ikke benyttes til vandforsyning, kan
indrettes til boliger og til institutioner til betjening af kommunen.

§ 4 UDSTYKNING

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

§ 5 VEJ, STI OG PARKERING

5.1 Der er pålagt vejbyggelinie 10 meter fra vejskel langs Helsingørmotorvejen
og Motorring 3 som angivet på kortbilaget. Vejdirektoratet er påtaleberettiget.

5.2 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via de på kortbilaget angivne ad-
gangsveje.

5.3 Den på kortbilaget angivne, eksisterende sti skal bevares.

5.4 Ved opførelse og indretning af boliger skal der anlægges mindst 1 parke-
ringsplads pr. bolig.

5.5 Ved opførelse og indretning af bebyggelse til offentlige formål skal eget
parkeringsbehov dækkes.

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

6.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under et må ikke overstige
50.

6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilaget viste byggefelter.

6.3 Foruden bebyggelse i de på kortbilaget viste byggefelter kan der opføres
mindre udhusbygninger i &I etage, overdækninger, udvendige trapper, støj-
dæmpende foranstaltninger, transformerstation og lignende, som har tilknyt-
ning til områdets anvendelse.
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6.4 Boligbebyggelse må kun opføres som etagehuse.

6.5 Bebyggelse inden for byggefelteme må højst opføres i det på kortbilaget
viste antal etager.

6.6 Inden for byggefelteme må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag-
flade, bortset fra enkelte bygningsdele så som ventilationsanlæg og elevator-
skakter, gives en højde der overstiger:

• 15 meter for bebyggelse i 4 etager,
• 12 meter for bebyggelse i 3 etager og
• 9 meter for bebyggelse i 2 etager.

Afstanden er fra terræn, målt efter reglerne i bygningslovgivningen.

§ 7 BEVARING AF BEBYGGELSE

Bygninger, der på kortbilaget er markeret som bevaringsværdige må ikke
uden kommunalbestyrelsens tilladelse nedrives.

§ 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.

9.2 Udendørs oplag, herunder henstilling af containere mv., må kun finde sted
med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

9.3 Der skal anlægges udendørs opholdsarealer (primære opholdsarealer)
svarende til mindst 50 % af etagearealet. Terrasser og altaner over 5 m 2 kan
medregnes som opholdsarealer.

9.4 Der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af støjafskærm-
ning mv., jf. § 11.2. Derudover må terrænregulering på mere end +1- 1 meter
kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse.

9.5 Der skal etableres et mindst 5 meter bredt beplantningsbælte ud mod ør-
negårdsvej — i princippet som angivet på kortbilaget. Beplantningsbæltet må
stedvist gennemskæres af vej- og stiforbindelser. Der må etableres støjaf-
skærmning i beplantningsbæltet.

3
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§ 10 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG

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

10.2 Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg.

10.3 Inden for området må der kun opsættes antenner, antennemaster samt
parabolantenner med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.

10.4 Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vand-
mængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spil-
devandsplan.

§ 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, der udgør 50 % af etagearealet for boliger
og institutioner, sikres, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(A) fra vejtrafik og
ikke overstiger 60 db(A) fra jernbanetrafik. Støjdæmpende foranstaltninger for
de primære opholdarealer skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrel-
sens vejledninger nr. 3/1984, "Trafikstøj i boligområder" og nr. 1/1997, "Støj og
vibrationer fra jernbaner" samt nr. 5/1985, "Beregning af støj fra jernbaner".
Det skal tillige sikres, at grænsen for vibrationer, der er 75 db, bliver overholdt,
jf. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibratio-
ner i eksternt miljø".

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

11.4 Ændring af lokalplanområdets anvendelse og opførelse af ny bebyggelse
kræver Københavns Amts forudgående godkendelse.

§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER

Lokalplan 219, tinglyst den 25. marts 2003, aflyses for de af lokalplanen om-
fattede ejendomme med følgende matrikelnumre:

5 bh, 5 bm, 5bi, Vangede og vejlitra "bs", "cg" og del af "cp" Vangede.

§ 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 en bestemmelse om, at bebyggelse i områ-
det 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 26. september 2005.,

Hans Toft
(sign)

Lis Bjerremand
(sign)
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Nærværende lokalplan begæres i henhold til § 31, stk. 2 i lov om planlægning
tinglyst på følgende matr.nr.:

5bh, 5bm, 5bi, Vangede, vejlitra "bs", "cq" og del af "cp" Vangede, samt alle
parceller, der efter den 1. maj 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Desuden begæres i henhold til samme lov den i § 12 omtalte lokalplan 219,
tinglyst den 25. marts 2003, ophævet for de af lokalplanen omfattede ejen-
domme med følgende matrikelnumre:

5 bh, 5 bm, 5bi, Vangede og vejlitra "bs", "cq" og del af "cp" Vangede.

Gentofte Kommune, Plan, den 28. september 2005

Lis Bjerremand
(sign)

Michael Holst
(sign)
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Matr.nr.:	 Journal nr.:
Matr.nr. 5 bh mfl. Vangede	 028209-2005
samt
alle parceller der efter den 1. maj 2005	 Anmelder:
udstykkes eller arealoverføres fra	 Gentofte Kommune
de nævnte ejendomme.	 Plan

Rådhuset
Adresse:	 2920 Charlottenlund
Ved Ørnegårdsvej 21 	 Tel.nr.: 39 98 00 00

Desuden begæres i henhold til samme lov den i § 12 omtalte lokalplan 219,
tinglyst den 25. marts 2003, ophævet for de af lokalplanen omfattede ejen-
domme med følgende matrikelnumre:

5 bh, 5 bm, 5bi, Vangede og vejlitra "bs", "cq" og del af "cp" Vangede.

Gentofte Kommune, Plan, den 28. september 2005

Lis Bjerremand
(sign)

Michael Holst
(sign)
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*** *	 ***	 Side:	 8
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 T 505

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 BH Hovedejd, Vangede
Ejendomsejer:
Lyst første gang den: 06.10.2005 under nr. 38146
Senest ændret den	 : 06.10.2005 under nr. 38146

Lyst på de i lokalplanen begærte matrikler.
*
Afvist f.s.v.a. de parceller, der efter 1. maj 2005 udstykkes fra de
nævnte ejendomme idet de skal nærmere præciseres.

Retten i Gentofte den 06.10.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen
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***	 Side:	 9
*

* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 T 505

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5
Ejendomsejer:
Lyst første gang den:
Senest ændret den

BH Hovedejd, Vangede

25.03.2003 under nr. 10118
06.10.2005 under nr. 38154

Aflyst af Tingbogen den 06.10.2005

Retten i Gentofte den 06.10.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen



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

***
*
***

Side:	 10

Akt.nr.:
AX 662

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 BH Ejerlej
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 25.03.2003
Senest ændret den	 : 06.10.2005

. 1, Vangede

under nr. 10118
under nr. 38155

Aflyst af Tingbogen den 06.10.2005

Retten i Gentofte den 06.10.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen

•

0
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Side:	 11

Akt.nr.:
AX 663

	

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 BH Ejerlej. 2, Vangede
Ejendomsejer: Danske Funktionærers Boligselskab m.fl.
Lyst første gang den: 25.03.2003 under nr. 10118
Senest	 ændret den	 : 06.10.2005 under nr. 38156

Aflyst af Tingbogen den 06.10.2005

Retten i Gentofte den 06.10.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen



Side:	 12

Akt.nr.:
AX 664

***

*
***

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

0.

0.

0
5.

E

•

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 BH Ejerlej
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 25.03.2003
Senest ændret den	 06.10.2005

. 3, Vangede

under nr. 10118
under nr. 38157

Aflyst af Tingbogen den 06.10.2005

Retten i Gentofte den 06.10.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 BM m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Danske Funktionærers Boligselskab m.fl.
Lyst første gang den: 25.03.2003 under nr. 10118
Senest ændret den	 : 06.10.2005 under nr. 38161

Side:	 13

Akt.nr.:
AX 571

Aflyst af Tingbogen den 06.10.2005

Retten i Gentofte den 06.10.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen



n i'5;131;1»:k4
erlejlignkdeme

liggende: Ørnegåldsve '215:
24. og
2850 Gentofte

Vejdirektoratet har med hjemmel i vejlovens § 42 meddelt dispensation fra de byggeliniebestemmelser
der gælder for Ømegårdsvej 23 - 71. Der er givet dispensation til etablering af 53 parkeringspladser in-
den for den fastlagte vejbyggelinie 10 m fra skel mod vej på ejendommen matr.nr . 5 BM og 5 BI Vange-

de.

I forbindelse med denne dispensation er der mellem ejerne af matr.nr . 5 BH Vangede (ejerlejligheds-
ejendom) og ejendommen matr.nr. 5 BM, 5 BI Vangede truffet aftale om notering ar følgende bestem-
melser på ejendommen matr.nr. 5 BH Vangede og ejerlejlighedeme herunder:

DEKLARATION

GENPART 377396 01 0000.0098	 25.04.2006 TA
1.400,00 K

Det på vedhæftede deklarationsrids udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE 34 den 9. juni 2005 med
markering fremhævede areal af matr. nr . 5 BH Vangede skal benyttes til anlæg af 53 parkeringspladser
til brug for ejeren af ejendommen matr.nr. 5 BM og 5 BI Vangede i tilfælde af at Vejdirektoratet gør brug
af tinglyst ret til fjernelse af ovennævnte 53 parkeringspladser anlagt inden for byggeliniearealet på
matr.nr. 5 BM og 5 BI Vangede.

Nævnte areal af matr. nr . 5 BH Vangede skal i så fald udstykkes og sælges til den til enhver tid værende
ejer af ejendommen matr.nr . 5 BI og 5BM Vangede. Udstykningen betales af den til enhver tid værende
ejer af ejendommen matr.nr . 5 BI og 5BM Vangede. I mangel af enighed fastslås erhvervelsessummen
for arealet af to valuarer. Den ene udmeldes efter forslag fra Dansk Ejendomsmæglerforening, mens den
anden udmeldes efter forslag fra Realkreditrådet. Arealets pris fastsættes som et gennemsnit af de to
vurderinger.

Ejeren af matr.nr. 5 BH Vangede, ejerlejlighederne 1-3, meddeler samtidig færdselsret fra offentlig vej til
nævnte parkeringsareal for brugere af parkeringspladseme.

Samtlige udgifter til anlæg af det angivne parkeringsområde med tilhørende tekniske installationer, klo-
aK, belysning m.v. på matr.nr. 5 BH Vangede afholdes af ejeren af matr.nr. 5 BM, og 5 BI Vangede.

Udgifter til drift og vedligeholdelse m.v. af de til parkeringspladseme hørende fælles færdsels- og ad-
gangsarealer på matr.nr. 5 BH Vangede, ejerlejlighederne 1-3, påhviler alene ejeren af ejendommen.



Anette Krumme(forman	 ) hnn
Winnie Andersen

etnin sfører:

§2

Nærværende deklaration vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen matr.nr . 5 BH Vangede,
beliggende Ømegårdsvej 21.st., 21.4. og 21.9, 2800 Lyngby med den til enhver tid værende ejer af
matr. nr. 5 BI og 5 BM Vangede, Vejdirektoratet og Gentofte Kommune som påtaleberettigede. Deklara-
tionen kan ikke aflyses uden de påtaleberettigedes samtykke.

Nærværende deklaration knytter sig til "Fjemelsesdeklaration", underskrevet den 21. juni 2005 af Vejdi-
rektoratet, tinglyst på matr.nr . 5 BI og 5 BM Vangede og kan ikke aflyses uden samtidig aflysning af den
nævnte deklaration.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i ting-
bogen.

Foranstående bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende med virkning for os og efterfølgende ejere
af ejendommen.

Dato 10/3 ?pcb

•

Ejeren af ejerlejlighederne 1 og 3,
Gento•mmune:

l9i4d,c2 

Dato 21j /3 Ik1(7,, 

Ejeren af ejerlejlighed nr. 2,
Danske Funktionærers Boligselskab,
afdeling Ørnegårdsvej
c/o Administrationsgrup•-n D nmarks Boligselskab (DOMEA)

JØ Ravn

omea s. m .b.a.oil~
Borgergab-e 5
Postboks ,?1.38
1015 Købeohavn.K



esper Dichmann Sørense	 •nsleder	 Michael Kongstad6lsen, landinspektør

Akt:	 skab nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

I henhold til § 42 i lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning med senere ændrin-
ger, meddeler Gentofte Kommune herved samtykke til tinglysning af nærværende deklaration, idet tilve-
jebringelse af ny lokalplan ikke er påkrævet.



.0mrade af ejendommen, hvor der
kan anlægges 53 P—pladser til brug for
ejendommen matr. nr . 5bm og 5b1

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34

LE 34 
•1.161111~ wYnoN Ø ~IP Mk ~0
C1LEM ØMM• "MLIONMOit 0 109■ 11~1~ AF. 771"
C:~ MIM 111,4	 / wels«stv rar..~«,

Tinglysningsrids vedr, disposition af
P-pladser p8
Matr. nr: 5bh
Ejerlav: Vangede

Ejertavsitode:	 1-22-55

Kommune:	 Gentofte
Udfærdiget I 	 juni 2005
Lsgsags nr.:	 030990	 Søren Boysen

Tegning:	 HU .17	 Landinspektør

Beregnet/tegnet: søl	 09.062005

FII:	 s: \J030990 \Romme-017-2d-030990.dgn

12000
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 BH Hovedejd, Vangede
Ejendomsejer:
Lyst første gang den: 04.05.2006 under nr. 15701
Senest ændret den : 04.05.2006 under nr. 15701

Tillige lyst på lejlighed 1-3.

Retten i Gentofte den 04.05.2006

Pernille Lund Steffen

Side:	 6

Akt.nr.:
T 505
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E/F JÆGERSBORG VANDTÅRN

GENPART 42141.3 02 0000.0020	 28.02.2007 TA
1.400 Y 00 K

§ 1. Navn, hjemsted og formål
Stk. 1. Ejerforeningens navn er E/F Jægersborg Vandtårn.

Stk. 2. Ejerforeningens hjemsted er Gentofte Kommune.

Stk. 3. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender
for medlemmerne, der er samtlige (3) ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 5BH,
Vangede, Ørnegårdsvej 21, 2820 Gentofte. Ejerlejlighederne er beskrevet i anmeldelse og
fortegnelse over ejerlejligheder, der vedlægges som bilag 1.

§ 2 Medlemskab og hæftelse
Stk. 1. Medlemmerne af ejerforeningen er de til enhver tid værende ejere af samtlige
ejerlejligheder i ejendommen matr.nr . 5BH, Vangede, Ørnegårdsvej 21, 2820 Gentofte. Ejerne har
pligt til at være medlemmer af ejerforeningen.

Stk. 2. Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser,
herunder evt. restancer, over for ejerforeningen. Når et medlem ophører med at være ejer,
bortfalder medlemskabet, og vedkommende udtræder af ejerforeningen uden krav på refusion af
evt. kontingent eller andel i ejerforeningens formue, fællesanskaffelser m.v.

Stk. 3. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne alene for ejerforeningens forpligtelse med
deres andel af ejerforeningens formue.

Stk. 4. Til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser over for ejerforeningen er de til enhver tid
værende medlemmer, bortset fra hvis medlemmerne er Gentofte Kommune og/eller Danske
Funktionærers Boligselskab, afdeling Ørnegårdsparken, forpligtet til at stille sikkerhed for ethvert
tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem.
Sikkerheden kan stilles på en af følgende 3 måder:

1. Medlemmet udsteder ejerpantebrev stort kr. 50.000 med prioritetspanteret efter de pr. den
1. juli 2006 tinglyste hæftelser i det enkelte medlems ejendom

2. Medlemmet stiller bankgaranti stor kr. 50.000
3. Medlemmet deponerer kr. 50.000 på spærret bankkonto.

Stk. 5. Medlemmerne kan beslutte, at sikkerhedsstillelsen skal forhøjes, såfremt det skønnes
nødvendigt.

§ 3. Generalforsamling og bestyrelse
Stk. 1. Kun såfremt et medlem forlanger det, skal ejerforeningen nedsætte en bestyrelse, ligesom
der også kun afholdes_en egentlig generalforsamling på begæring af mindst et medlem.
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Stk. 2. Såfremt der på begæring af et medlem afholdes generalforsamling, træffes beslutninger
som nævnt i §§ 4 og 5.

Stk. 3. Såfremt der på begæring af et medlem kræves nedsat en bestyrelse, skal denne bestå af 3
medlemmer svarende til antallet af medlemmer i ejerforeningen. Såfremt &I ejer ejer flere
lejligheder, vælges åt medlem pr. lejlighed.

Stk. 4. Afstemning i bestyrelsen sker efter reglerne i § 4.

§ 4. Stemmeret
Stk. 1. Hvert medlem af ejerforeningen har &I stemme. Stemmerne har lige vægt.

Stk. 2. Beslutninger, ud over dem der varetages af administrator som led i den daglige drift, jfr. § 5,
kræver enstemmighed.

Stk. 3. Kan enstemmighed ikke opnås er hvert medlem berettiget til at forlange tvisten afgjort af en
opmand. Tvisten forelægges af medlemmet for Det Danske Advokatsamfund, som udpeger en
opmand til afgørelse af tvisten. Opmanden fastsætter proceduren for tvistens afgørelse.
Opmandens afgørelse kan ikke indbringes for nogen højere instans.

Stk. 4. Tvister om ændring af vedtægterne, køb og salg samt spørgsmål af principiel eller større
økonomisk betydning kan indbringes for domstolene.

Stk. 5. Såfremt ingen medlemmer har forelagt tvisten for Det Danske Advokatsamfund er
bestemmelsen i stk. 3 ikke til hinder for, at et medlem indbringer en tvist for domstolene.

Stk. 6. Hvert medlem af ejerforeningen kan til drøftelse af fælles anliggender indkalde de andre
medlemmer til et fælles møde på ejendommen, om fornødent ved anbefalet brev med 14 dages
varsel. I indkaldelsen angives hvilke anliggender, der ønskes drøftet.

§ 5. Tegningsret og daglig drift
Stk. 1 Ejerforeningen ledes og tegnes af alle medlemmer i forening. Den daglige drift varetages
dog af en dertil udpeget administrator.

§ 6. Budget og regnskab
Stk. 1. Der opkræves via administrator a conto bidrag hos ejerne hver kvartal til dækning af fælles
udgifter. Endelig regulering finder sted efter påkrav, når årsregnskab er godkendt. Såfremt
betaling ikke sker senest 8 dage efter påkrav eller fastsat betalingstidspunkt, skal medlemmet
betale renter efter rentelovens regler. Evt. inddrivelsesomkostninger påhviler det pågældende
medlem.

Stk. 2. Ejerforeningen sørger for via administrator, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt
regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de
ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Budget skal foreligge senest 1. juni forud for budgetåret.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning skal
medlemmerne via administrator have udarbejdet regnskab over indtægter og udgifter, herunder
med status.

Stk. 4. Såfremt et medlem kræver det, skal ejerforeningen foranledige udarbejdet en
vedligeholdelsesplan for ejendommen og husorden med almindelige ordensregler.



Stk. 5. Såfremt èt medlem kræver det, skal ejerforeningen antage en revisor til at revidere
foreningens regnskab. Et medlem kan kræve, at revisor er statsautoriseret.

§ 7. Ejerforeningens forpligtelser
Stk. 1. Det påhviler ejerforeningen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens
anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter,
ejendomsskatter og afgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brand- og
grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne
foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

Stk. 2. Det påhviler ikke ejerforeningen at foranledige opstilling og tømning af containere eller at
betale for renovation. De respektive medlemmer er derimod hver især ansvarlige for fjernelse af
affald, herunder storskrald, og medlemmerne hæfter over for ejerforeningen for brugere/beboeres
eventuelle forsømmelser i så henseende.

§ 8. Vedligeholdelse
Stk. 1. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere.

Stk. 2. Den indvendige vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men
også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, forsatsvinduer,
indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter,
toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør,
varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør samt tekniske installationer, som alene betjener den
pågældende ejerlejlighed, hvorimod ejerforeningen søger for vedligeholdelse og fornyelse af fælles
forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de
enkelte ejerlejligheder.

Stk.3 Endvidere påhviler udvendig vedligeholdelse og fornyelse af adgangsdøre til den enkelte
ejerlejligheder, udvendige vinduer og ruder samt altaner den enkelte ejer.

Stk. 4. Den indvendige vedligeholdelse omfatter for ejerlejlighed nr. 2 også det teknikrum, der er
anbragt i kælderetagen (fællesrum i ejerlejlighed nr. 3) samt døren (både udvendigt og indvendigt),
der giver adgang til det nævnte rum. Trapperummet, som fører til det nævnte teknikrum, anses dog
for omfattet af stk. 8 og 9.

Stk. 5. For så vidt angår forsyningsledninger sker forsyning med el via 2 separate
forsyningsledninger, hvoraf den ene alene betjener ejerlejlighed nr. 1 og 2, mens den anden alene
betjener ejerlejlighed nr. 3. Vedligeholdelse og fornyelse for så vidt angår disse
forsyningsledninger påhviler de enkelte/den enkelte ejer, som betjenes af forsyningsledningerne.
For så vidt angår vand og spildevand betjenes alle af fælles forsyningsledning, for hvilken
vedligeholdelse og fornyelse påhviler ejerforeningen, jfr. stk. 8.

Stk. 6. Den indvendige og udvendige vedligeholdelse af varmecentralen (herunder
varmecentralens bygning), som ligger på terræn på grunden, påhviler i fællesskab ejerne af
ejerlejlighed nr. 1 og 2.

Stk. 7. Renholdelse af de enkelte ejerlejligheders vinduer (også udvendigt) påhviler de enkelte
medlemmer/ejerlejlighedsejere.

Stk. 8. Ejerforeningen foretager øvrig forsvarlig udvendig renholdelse, vedligeholdelse og
fornyelse, herunder af døre mod udvendige fællesarealer, elevator, facader, fælles



forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de
enkelte ejerlejligheder og kælder i overensstemmelse med stk. 6.

Stk. 9. Uanset at kælderetagen er en del af ejerlejlighed 3 (bortset fra et mindre teknikrum, jfr. stk.
4), påhviler vedligeholdelse og renholdelse ejerforeningen. Kælderen indeholder tekniske
installationer, som dels betjener ejerlejlighed nr. 1 og 2, dels ejerlejlighed nr. 3 alene.
Vedligeholdelse af disse installationer er omfattet af stk. 2 og påhviler således den enkelte
ejerlejlighedsejer.

Stk. 10. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige
medlemmer, kan de andre medlemmer kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og
istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes kravet
ikke, kan medlemmerne efter afgørelse fra opmand eller domstol, jfr. § 4 sætte ejerlejligheden i
stand for medlemmets regning.

Stk. 11. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens
ydre eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden de øvrige medlemmers skriftlige
samtykke. Ejendommens ydre skal til hver en tid fremtræde ensartet med hensyn til
vedligeholdelse, kvalitet, farvevalg og arkitektonisk udtryk.

Stk. 12. Gentofte Kommune som ejer af ejerlejlighed nr. 3 har — uanset bestemmelsen i stk. 8 - dog
ret til uden de øvrige medlemmers samtykke at bevare og lade opsætte antenner m.v. på facaden
ud for ejerlejlighed nr. 3 samt på ejendommens tag på samme måde, som det er sket forud for
opdeling af Vandtårnet i ejerlejligheder, såfremt antenner m.v. ikke er til gene for de øvrige
medlemmer og i øvrigt overholder myndighedskrav og gældende lovgivning. Såfremt sådanne
antenner foranlediger skade på bygningens facade eller tag, hæfter Gentofte Kommune som ejer
af ejerlejlighed nr. 3 i det interne forhold over for ejerforeningens andre medlemmer for udbedring
af skaden/retablering.

Stk. 13. Den på ejendommes tag opsatte vejrhane tilhører ejer af ejerlejlighed nr. 3 (Gentofte
Kommune). Ansvaret for vedligeholdelse, belysning m.v. påhviler ejer af ejerlejlighed nr. 3.

Stk. 14. Medlemmerne har pligt til med et rimeligt varsel at orientere andre ejere om planlagte
vedligeholdelses-, renholdelses- og fornyelsesarbejder (herunder f.eks. vask af vinduer).

§ 9. Vedligeholdelse af friarealer m.v.
Stk. 1. Ejerforeningen har ansvaret for fornyelse, vedligeholdelse, renholdelse og snerydning m.v.
af friarealer, parkeringspladser m.v. Drift og vedligehold sker i henhold til medlemmernes aftaler
og offentlige forskrifter, lokalplaner m.v. og lovgivning.

Stk. 2. Friarealeme skal til enhver tid fremstå som vel vedligeholdte.

Stk. 3. Mellem medlemmerne er det aftalt, at nogle af arealerne angivet på vedhæftede kortbilag 2
af 18.08.2006 AS-BUILT er forbeholdt henholdsvis brugerne af fritidscenter i ejerlejlighed nr. 1
(eller de til enhver tid værende ejere og/eller brugere) og beboerne i ejerlejlighed nr. 2. (eller de til
enhver tid værende ejere og/eller brugere). Såfremt henholdsvis brugerne af fritidscentret og
beboerne i ejerlejlighed nr. 2 (eller de til enhver tid værende ejere og/eller brugere) selv skal bruge
de forbeholdte arealer, har ejerne af de respektive lejligheder ret til at nægte andre
medlemmer/brugere/beboere adgang til friarealerne.
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Stk. 4. Ejerne af ejerlejlighed nr. 1 og 2 har ret til — for egen regning og såfremt ændringen ikke
medfører væsentligt øgede driftsudgifter for ejerforeningen — at ændre på indretning og brug af de
forbeholdte friarealer.

Stk. 5. Ejerne af ejerlejlighed nr. 1 og 2 har ligeledes ret til ændre adgangen til friarealerne,
således at andre medlemmer/brugere/beboere på intet tidspunkt har adgang til de forbeholdte
friarealer. Såfremt en ændring foretages, er medlemmerne forpligtet til at forhandle om en anden
fordelingsnøgle vedrørende driftsudgifterne, jfr. § 9.

§ 10. Drifts — og vedligeholdelsesudgifter
Stk.1 Udgifter, som dækker over de i nærværende vedtægt nævnte fælles forpligtelser, fordeles
med
30 % til ejer af matr. nr . 1
55 % til ejer af matr. nr . 2
15 % til ejer af matr. nr. 3

stk. 2 Dog fordeles følgende udgiftsposter nævnt i stk. 3-stk. 7 efter de nedenfor nævnte særlige
fordelingsnøgler.

Stk. 3 Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af facader afholdes som udgangspunkt af den
ejer, som facaden vedrører. Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af facade, som ikke naturligt
kan henregnes til en enkelt ejer, fordeles med
33 % til ejer af matr. nr . 1
42 % til ejer af matr. nr . 2
25 % til ejer af matr. nr . 3

Stk. 4 Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse kælder samt adgangsvej til kælder fordeles med
0 % til ejer af matr. nr . 1
10 % til ejer af matr. nr. 2
90 % til ejer af matr. nr . 3

Stk. 5 Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af afskærmning af grunden, bortset fra støjskærm
langs motorring 3 (se kortbilag) fordeles med
100 % til ejer af matr. nr . 1
0 % til ejer af matr. nr . 2
0 % til ejer af matr. nr . 3

Stk. 6 Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af støjskærm langs motorring 3 (ser kortbilag)
fordeles med:
50 % til ejer af matr. nr . 1
50 % til ejer af matr. nr . 2
0 % til ejer af matr. nr . 3

Stk. 7 Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af boldbane (markeret på kortbilag, jfr. § 9, stk. 3)
fordeles med
80 % til ejer af matr. nr . 1
20 % til ejer af matr. nr . 2
0 % til ejer af matr. nr . 3

Stk. 8 Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af areal forbeholdt brugere af ejerlejlighed nr. 1
(markeret på kortbilag, jfr. § 9, stk. 3) fordeles med
100 % til ejer af matr. nr . 1

(
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0 % til ejer af matr. nr. 2
0 % til ejer af matr. nr. 3

Stk. 9 Medlemmerne er enige om, at driftsudgifternes fordeling uanset nærværende kan
forhandles, såfremt ændringer i de indbyrdes forhold, brug af friarealer m.v. gør fordelingerne
urimelige, jfr. bl.a. § 9.

Stk. 10 Fordeling af driftsudgifter forhandles ud over det nævnte i stk. 8 regelmæssigt hvert 5. år,
dog 1. gang 2 år efter, at vedtægterne er vedtaget.

§ 11. Tinglysning af vedtægten 	 ‘NC

Stk. 1. Nærværende vedtægt vil være at tinglyse servitutstiftende på samtlige ejerlejlighedeVpå
matr. nr. 5BH, Vangede, Ørnegårdsvej 21, 2820 Gentofte. Med hensyn til servitutter og
pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Stk. 2. Påtaleberettiget er E/F Jægersborg Vandtårn ved de tinglyste adkomsthavere af de 3
ejerlejligheder.

den (	 160

n

FTE Keihtl~ e
ANNE wiE~Iejlighed nr. 1	 METTE MIE TEIN

•

For Danske Funktionærers Boligselskab

Anette Kruse
Formand

Verner Usbec
Næstformand

I henhold til lov om planlægning § 42, stk. 2 erklærer Gentofte Kommune herved, at denne
deklaration kan tinglyses, idet udarbejdelse af lokalplan ikke er påkrævet.

GENTOFTE KOMMUNE

Bygningsm	 - n

47(
2920 Charlottenlimd

M. xONGSTAD NIELSEN



Dato: 4.2 -)-7/0 2COY

r af matr.nr . 5bh angede

Foranstående erklæring og fortegnelse begæres i medfør af §10, stk. 1, nr. 4 i Lov om ejerlejlighe-
der noteret på matr.nr. 5bh Vangede.

ENTOFTE KOMMUNE
ANNE WIELAND

GENTOFTE KOMMUN
METTE MIE NIELSEN

Det attesteres, at de i fortegnelsen indeholdende oplysninger for så vidt angår ejerlejlighedernes
numre og beliggenhed er korrekte, samt at de angivne arealer for ejerlejlighederne er i overens-
temmelse med den af mig foretagne opmåling.

et attesteres desuden, at nærværende opdeling i ejerlejligheder ikke er mulig at gennemføre som
dstykning på grund af fysiske forhold.

5. oktober 2004

øren Boysen
L ndinspektør

Form. 267 G	 MALUNG BECK .G>



I ejerlejlighedens areal er medregnet (Jfr.
1.	 Hele ydermuren
2. Halv vægtykkelse mod anden ejerlejlighed
3. Hele vægtykkelsen mod fællesrum
4. For rum med skråvægge er arealet beregnet

boligministeriets cirkulære af 25/8 1977)

I et plan 1.50 m over gulv
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SITUATIONSPLAN 1: 2000

N

Stue	 :	 287 m2

1. Sal	 :	 287 mz

2. Sal	 :	 285 m2

3. Sal	 :	 285 mz

Ialt	 1144	 m2

UDG. REVIS:ON UDFØRT AF DATO GOVKENDT

EJERLEJLIGHED NR. i
Matr. nr. 5bh	 Vangede
Gentofte Kommune

Ørnegårdsvej 21

Udfærdiget som bilag til anmeldelse om
ejendommens opdeling I ejerlejligheder.

Søren Boysen
Landinspektør

s:\J030990\Ramme-011-2d-030990.dgn
MALFORNOLD	 1: 400 DATO	 25.102004
ICOORMATSYSTEM S34 Sjæll. 8AGSNUIDIER	 030990
P:Mk-SYSTEM UDFØRT AF	 Søl 

TEGNING	 MU.11

, .3.4
M'M urt

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S
591./å4' BALLERUP	 ENERGIVEJ 	 2750 BALLERUP	 TELEFON 77 33 22 22 TELEFAX 77 33 22 99

-----

(	 .-- ---

CPSne«
k ,	 ,,,.._...,,,\	 .

❑LE34 TÅRNBY	 FUGLEBÆKVEJ 3 D 2770 KASTRUP	 TELEFON 7733 22 88 TELEFAX = 52 77 22
❑LE34 ÅRHUS AIS	 RYFIAVEVEJ 7	 8210 ÅRHUS V	 TELEFON 88 15 90 11 TELEFAX 88 15 02 35



	

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

Side:	 7

• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde.
Vedrørende matr.nr . 5 BH Hovedejd, Vangede
Dagbogsdato: 05.02.2007
Dagbogsnr. : 4240

Afvist fra dagbogen den 05.02.2007
idet anmelder mangler.
Desuden skal tillige lejlighedsnumrene anføres ved lysningsbegæring
§ 11
Dato mangler ved Danske Funktionærers Boligselskabs underskrift.
Genparten indeholder blanke sider.

Retten i Gentofte den 05.02.2007

Jeanne Sjøholm



l(-r\IG i-
Matr.nr. 5bh Vangede	 Anmelder:
Ømegårdsvej 21	 Landinspektør Søren Boysen
2820 Gentofte	 Energivej 34

2750 Ballerup Tlf. 77 33 22 22
Sag/akt: 030990/57.SB/hvp

Anmeldelse og fortegnelse

over ejerlejligheder

Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. 5bh Vangede, ejendom nr. 231057 beliggende Ørne-
gårdsvej 21, 2820 Gentofte erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom, jf. Lov
om ejerlejligheder. Ejendommens grundareal udgør 5761 m2.

På ejendommen er i 1953 opført 1 etagebebyggelse i 11 etager med kælder. Bygningen anvendes
udelukkende til andet end beboelse, ("Andet").

Bygningen opdeles i 3 ejerlejligheder angivet med numrene 1-3 i nedenstående fortegnelse og som
vist på vedlagte af landinspektør Søren Boysen udfærdigede kort over ejerlejlighederne.

De enkelte ejerlejligheder har følgende særskilte numre, beliggenhed, størrelse og andel i ejen-
dommen:

Lejlighed
nr.

Etage Adresse Benyttelse Areal
m2

Fordelingstal

1 Stue Ørnegårdsvej 21, stuen "Andet" 287
1. sal 287
2. sal 285
3. sal 285	 1144 40%

2 4. sal Ørnegårdsvej 21, 4. sal "Andet" 285
5. sal 285
6. sal 285
7. sal 284
8. sal 284	 1423 50%

3 9. sal Ørnegårdsvej 21. 9. sal "Andet" 296
10. sal 423
Kælderetage 261	 980 10%

I alt 3547

Fællesrum: Trapperum, elevator og kælderrum.



•
Side:	 8

Akt.nr.:
T 505

	

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 BH Hovedejd, Vangede
Ejendomsejer:
Lyst første gang den: 19.02.2007 under nr.	 6862
Senest ændret den	 : 19.02.2007 under nr.	 6862

Lyst på flg. matr.nr.:
5 BH, Vangede, hovedejendommen samt lejl. 1,2 og 3.

Retten i Gentofte den 06.03.2007

Dorete Olesen

•

•

•



1. SAL

STUE

2. SAL

MAUJNO BECK-Form. 267 G



KOTESYSTErd ueFøFcr AF	 SØ

Søren Boysen
Landinspektør

GODKENDT TEGNING	 MU.12

I ejerlejlighedens areal er medregnet (Jfr. boligministeriets cirkulære af 25/8 1977)
1. Hele ydermuren
2. Halv vægtykkelse mod anden ejerlejlighed
3. Hele vægtykkelsen mod fællesrum
4. For rum med skråvægge er arealet beregnet I et plan 1.50 m over gulv

Ejerlejlighedens areal

4. Sal	 285 m2

5. Sal.	 285 m2

6. Sal	 :	 285 m"

7. Sal	 284 m2

8. Sal	 284 m2

Talt	 1423 m2

	•
UDG. REVISION UDFØRT AF DATO GOr KENDT

EJERLEJLIGHED NR. 2
Matr. nr. 5bh Vangede
Gentofte Kommune

Ørnegårdsvej 21

Udfærdiget som bilag til anmeldelse om
ejendommens opdeling I ejerlejligheder.

s:\J030990\Ramme-012-2d-030990.dgn
MAU:ORHOLD	 1: 400 DATO	 25.102004
KOORDINATSYSTEM S34 Sjæll. SAGS^ UXRIER 030990

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S
GI LE34 BALIERUP ENERGIVEJ 34	 2750 BALLERUP TELEFON 77 33 22 22 TELEFAX 77 33 22 99

DLE34 TÅRNBY	 FUGLEELEKVEJ 3 D 2770 KASTRUP TELEFON 77 33 22 88 TELEFAX 32 52 77 22

Cl LE34 ÅRHUS AIS RYHAVEVEJ 7	 8210 ~US V TELEFON 88 15 90 11 TELEFAX 88 15 02 35

SITUATIONSPLAN 1: 2000
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6. SAL

5. SAL
	

8. SAL

4. SAL
	

7. SAL

Form. 267 G
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KOTESYSTEM uoFøFrr AF	 søl

Søren Boysen
Landinspektør

TEGNING	 MU.13

I ejerlejlighedens areal er medregnet tjfr. boligministeriets cirkulære af 25/8 1977)
1. Hele ydermuren
2. Halv vægtykkelse mod anden ejerlejlighed
3. Hele vægtykkelsen mod fællesrum
4. For rum med skråvægge er arealet beregnet I et plan 150 m over gulv

Ejerlejlighedens areal

Kælder	 261 m2

9. Sal	 296 m2

10. Sal	 423 m2

Ialt	 980 m2

	•
UDG. REVISION UDFØRT AF DATO GODKENDT

EJERLEJLIGHED NR.
Matr. nr. 5bh Vangede
Gentofte Kommune

ørnegårdsvej 21

Udfærdiget som bilag til anmeldelse om
ejendommens opdeling I ejerlejligheder.

s:\J030990\Ramme-013-2d-030990.dgn
MÅLFORHOLD	 1: 400 DATO	 25.102004
KOORDINATSYSTEM S34 5Jc:ell. SAGSNUIAIER 030990

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S
alLå4 BALLERUP ENERGIVEJ 34 	 2750 BALLERUP TELEFON 77 33 22 22 TELEFAX 77 33 22 99
❑ LE34 TÅRNBY	 FUGLEEVEKVEJ 3 D ' 2770 KASTRUP TELEFON 77 33 22 88 TELEFAX 32 52 77 22

❑ LE34 ÅRHUS A/S RYHAVEVEJ 7 	 8210 ÅRHUS V TELEFON 86 15 90 11 TELEFAX 86 15 02 35
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Akt: Skab	 Nr.
,(ldfyldes ål _Dommerkontoret)

r

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

fast Ejendom).

MIL Nr., Ejerlav, Sogn:
(i København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-

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

Sogn.

5 a af Vangede By og Sogn

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

CHR;TIEIVIROT:H
OVZ R FZE.T,SAGFØRER

VANDKUNSTEN 8
KØBENHAVN K.

Stempel:	 2 Kr. 00 Øre.

DEKLARAT ION

Undertegnede

:Ejentofte Kommunalbestyrelse, Raadhuset, Charlottenlund,

meddeler herved . Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktie-

selskab NESA eller den eller dem, til hvem Selskabet senere maat-

te overdrage sine Rettigheder, en fra vor og efterfølgende Ejeres

Side uopsigelig Tilladelse til paa Ejendommen:

Matr.Nr. 5 a af Vangede By og Sogn,

at lade forblive underjordiske Kabler til Brug ved Fremførelse af

Elektricitet, saaledes som vist paa vedhæftede Plan, samt til

at lade efterse og vedligeholde Anlægget.

For Tilladelsen gælder iøvrigt følgende Vilkaar:

Selskabet skal til enhver Tid

Opgravning langs Kablerne. Der maa

1 m til Siden herfor. Der maa ikke

Vækster indenfor dette Bælte,

have uhindret Adgang til

ikke bygges over Kablerne ogF

findes Træer eller andre større

at Kablerne vil være at borttage og Ejendommen at istandsætte

efter Borttagelsen, naar Ledningerne ikke længere agtes benyttet

til Elektricitetsforsyning.

Lovgivningens og Myndighedernes til enhver Tid gældende For-

skrifter angaaende elektriske Ledninger skal overholdes.

Paataleberettiget med Hensyn til Overtrædelser af nærværende

Deklarations B'estemmelser er Nordsjællands Elektricitets og Spor-

vejs Aktieselskab NESA.

Nærværende Deklaration er Selskabet berettiget til at lade

tinglyse og notere som servitutstiftende paa Ejendommens Folio

i Tingbogen.



tinglyse og notere som ser	 ende paa Ejendommens Folio

Gjentofte Kommunalbestyrelse kan forlange Kablerne flyttet,

saafremt den af Hensyn til Arealets Udstykning og Benyttelse

eller paa Grund af Vejanlæg maatte anse det for paakrævet, mod

at Kommunen betaler de dermed forbundne Udgifter.

Deklarationen skal kunne bortfalde paa saadanne Strækninger,

hvor Kablet ligger i fremtidigt Vejareal, saaledes at Selskabet

er pligtigt til paa Anfordring fra Gjentofte Kommune at aflyse

Deklarationen for disse Strækningers Vedkodmende.

Med Hensyn til de Ejendommen paahvilende Servitut e Pbg 2 /

Byrder henvises til Foliet i Tingbogen. Deklarationen skal ikke

være til Hinder for EjendommensPrioritering eller Omprioriter

Gjentofte Kommunalbestyrelse, den 27.April 1938

sign. Aage E. Jørgensen

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts

12,Cdr3 akk, &n ,/,5- 	19)1.

Lyst. Tingbog: BL.	 G Bl.

Akt: Skab	 Ng.« 6-År,

Genpartens Rigtighed bekræftes.



Jensen & Kjeldskov,

Akt: Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)
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frir/;y2,

CCvt

Stempel:	 kr.	 øre.

(17
t,	 .1. orpart .s	 lzz2 t

. ■ te.g.

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

/

7/

Bestillings-
formularH,

Akt: Skab	 )
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

af Vnsede by og vegnIk-

FLELSstzw

= 'ved ekepropriation ,E3.fter reglerne i forordning af 54
lus.rts 1a45 1 anledning af' anl~et a en motor•jmj vest om
-1..CrIb~rn ai5r. er pålagt nedeM;sevnti ejendomme af Vangede by

zoga, Kge. : Lynglw -by og ø'øttrt	 -~dtotte	 i	 ogrks,

Køberklkavne alt,. Sokkelund ~4 o emu bliver at sikre
,vsd- tinglysnings

Matr.nr. 59 b af

Vangede by og sogn

Bjei*en af dette ~n z. 4, er
tig at drage omsorg for- , at d'er- p.It'
arealet Intet findees. gom- /42.~ Ittere'
«ttaØ ,etp izw.exi	 ,gennem.
midten at de tilgrænsende ve.te,:=

Ve«koz~de 've .3ø3er ØIt~lebe..
ret

Korsnis~ius ed. ~g af jernbaner InfiÅr.- på øerne
Zel-benbainr. den q. april 1957

tom.  r rdtnex.
kat

Indkni i Dagbogen for Retskreds Nr. 2, J1(.01)anbavrts Amts
nordre Birk, den /5/5-S./k- „57z— -/‘ er, /3- ,M=ft5.52/(7,/6--

Lyst. 'ringbog: Bd.	 Bi,	 5- / Z3 /,s
Akt: Skab 7 Nr. 6- 0 b-

K f. o. A. Jr. iJ 
59 

7-	 6'7) - /0 -6' C-



Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5 a af	 Stempel:
(i K enhavn kvarter) Vangede by og sogn.

eller (	 sønderjydske lands-

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

Gade og hus

Vintappergården,
Lyngbyvej 485.

kr.	 øre
	

Akt: Skab	 nr. PO3
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.

'DEKLARAION.

Gentofte Kommunalbestyrelse, der har fået tilladelse til

at lade udføre stengærde i Lyngbyvejs vestlige side i 9.192 -

9.221 km ca. 0,5 m nærmere vejmidten end skellet, indgår herved

for sig og kommende ejereaf matr. nr. 5 a af Vangede by og sogn

på - med et varsel af 3 Måneder - at fjerne forannævnte anlæg uden

udgift for amtsfonden, såfremt amtsrådet senere skulle kræve det.

Denne deklaration tinglyses som servitut og må ikke ud-

slettes af tingbogen uden samtykke fra Københavns Amtsråd, der

har påtaleretten.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter, byr-

der og pantegæld henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Charlottenlund, den 10. marts 1967.

Gentofte Kommunalbestyrelse

Børge Sieverts
sign. /P. Andersen

sign.

Bestillings-
formular

El Jensen & Kjeldskov A/S, København



klart 1 Nbog,eni fer ~mås

~te iisatj

den 13 KR. 1967

Lyst

a&Ayarlohg
.
vi g t ighad b kreafteh:



linsen & Kjeldskov A/S.

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Bestillings-
formular
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Gonpartorla Rigtiche bokræftoa.
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Bestiffings-
fomulu

Jensen & Kleldskov A/S, KøbenhavnH

, )/ ,4,/ Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5 Ø m.fl.	 Stempel:	 kr.	 øre
(i København kvarter)	 Vangede by,2)7r- ( eller; .er (i de sønderjydske lands- og sogn

:	
•

(i '';'	 '7' )
-	

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

'6 g

''.! '':5 "f''	 Gade og hus nr.:	 Anmelder:
g 1:1

r= I:
frg-7.-i
4o.

51 ,t.;
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 c‘.	 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december 1964, § 41

.■2	
har ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet, truffet
bestemmelse om byggelinier på de på vedhæftede situationsrade angivne
arealer for anlægget af

r
Akt: Skab:,	 nr.,

(udfyldes af dommerkontoret)

Københavns amts vejinspektorat
Blegdamsvej 27, 21Ü0 København Ø.

Motorvejen vest cm København (Motorringvejen)

på strækningen fra Vestbanen i Brøndbyernes kommune til kommunegrænsen
syd for Jegersborgvej i Gentofte kommune.

Oplysninger om byggeliniernes beliggenhed og retsvirkning vil kunne
fås på amtsvejinspektoratet, Blegdamsvej 27, København ø.

Foranstående begmres tinglyst servitutetiftende for så vidt angår
følgende ejendomme, der berøres af byggeliniepål gget:

Vangede by og sogn, matr. nr. 5 a, 5 f, 5 bb, 5 bc, 7 a, 7 g 7-$5w,

7 ce, 7 9£, 7 dd LY, 50 9 8 ,a, 8 bi, , 8_bo, 8 ci, 24 d, 24 1, 24 m24 o,
24 £1, 24 ,9,, 24aX, " 24 'az, 24 bx, 24 en, 24 or 24 es, 24 et, 24 ev,
24 92,24 cm, 24 °ø, 24 je4, 24 db, 24 de, 26 a, 31 a, 31 f, 31 x,
Vangede by, Jægersborg sogn, matr. nr,,i, 5 2ap 5 ar og 5 ax.

Fåtaleberettig'ete-r ministeriet for offentlige arbejder, vejdiiek ''to-
ratet, ved Københavns amts vejinspektorat.

Københavns amts vejinspektorat, den (3	 1968

IiiitfftY-1, 1i)t*ugen fe; netskreds nr. ;-.),

C271totiz
	

Ivar Jørgensen
0	 15 Allb, 1968



JS
Stempel:	 kr. Akt: Skab

(udfyldes af dommerkontoret)

ax	 az	 bx	 cn	 cvMatr. nr. 24--, 24--, 24--, 24-- 24--,

Københayns..,4mtskommune,
Teknisk,forValtning den /3,

yarJørgensen

og 313..

Foranstående tiltrædes, Vejdirektoratet d. 2 1 NOV. 1986

Mtr. nr.

. Gade og hus nr.: 	 Anmelder:

IM 7 4.1~

Påtegning på dok. nr . 7034 tinglyst 15. august 1968 på matr. nr.
Vangede by, Vangåde.

Nærværende dokument begæres aflyst, fOr så vidt angår følgende ejendomme -
af Vartgede:::bY.:

INDFØRT I DAGBOGEN

e 2. Y! 8 7 00491
RETTEN I GENTOFTE
LYST. II/ p/j(//4111,A 4,h%f

;Genpartens rigtighed bekræffei

Doris Andersen
Overassistent

Bestillings-

formular

D Jensen 8. Kjeldskov, Dieprint A/S 01-54 44 22
	 39 4,





Mtr.;nr., ejer/av, sogn: 	 5 f ,	 Stempel:	 • •kr.•

(i København kvarter) Vangede by
ellek(i de sønderjydske lands- og sogn
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

, Gade og hus nr.:

31.0V1977* 2167

Københavns amtskop~
Teknisk forvaltning
Naverland 2,
2600 Glostrup.,

.:henhold til lovbekendtgørelse nr. 585,'af. 	 november 1975 af lov'
oMoffentlige veje, § 34, har Københavns-eMtsråd truffet bestemmels
mm .delinier for del af Bovedlandevej

HelsingørmotorveI

Oplysninger om byggeliniernes beliggenhe4-og-retsvIrkning vil kursi
åahos Københavns amtskommune, teknisk4orvaltning.

POranstående begæres tinglyst servitutstiftende, for så vidt angår
følgende ejendomme, der berøres af byggeliepålmgget:

Vangede  by og sogn. 

Matr. nr. 5 f, 6 a, 7 e, 7 an, 7 at, 7 au, 7 .bg, 7 bh, 7 bi, 7 bk,
.7 .bl, 7 bm, 7 bn, 7 bq, 7 b , 7 bt, 7 bu,- .7 bv, 7 bis, 7 by, 7 bx,
7bz3, 7 ca, 7 eø, 7 fd, 7 fh og 100.

Mg't924tILL,...~gkt2E2A921:1.
Matr. nr. 5 p, 5 q, 5 t, 5 e, 5 ag, 5 ar,-,Y 'as, 5 ax og 5 ay.

: Påtaleberettiget er KØbenhavns amtsråd.

Københavns amtskommunes tekniske forvaltning, den 28. oktober 1977

Ivar Jørgensen

Akt: Skab
(udfyldes af domrneiCorilOrei'

Anmelder:

Bestlllings-
formulai,

TP.: 163/75 A. 16
hna/rk
'Jensen~1~/~~1

Indført I dagbogen for retskreds nr. 9

Bentofte civilret

den 3 1 OKT. 1977

Axel Winther
retsass~nr

(Sign.)



Mtr. nr., ejer/av, sogn:	 Ar-i'at vangedeStempel:	 kr.
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands- by og cogl m.
dele)bd. og bl. i tingbogen()

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

/Canunie~a ved St~u3 Eite•-
propriationer på ~e,
Kronprinsessegade 28, 4.,
1306 København K.

BE ST E MME LSER,
der ved eksp~riation efter reglerne i lov nr. L8 af 4. juni 3641 anledning
af 1~ens ombygning til motorvej i Gentofte kommune er ~Ilt nedennævnte
ejerdiomme af Vangede by og sogn og Gentofte by, ileller~ sogn, og som
vil være at eikre ved tingly~:

Akt: Skab	 nr,(225
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

27.,FE1977*	 8 2 å

Matr.nr. 31 b, 31 c,
31 drog 31 e af Vangede
by og sogn.

Ejendommen ~gges byggelinie i en
afetand af d m fra skellet til Lyngbyvej og øvrigt
ioverensste~e/se m‘zd reglerne i lovbekendt»
gørelee nr. 335 af 20. ~bor 1073 om ~-
lige veje $ 34. stk. 3 og 4.

Vedkommende vejbestyrelse er påtal »
rettiget.

Kommissarius ved State= Ekspropriationer på Øerne,
den 25. april 1119.

~er

fldførti dagbogen for retskreds nr.

Gentofte civilret

den 2 7 Wii>R, 1977

tiglIghed bimle&

Axel Winther.
retsassessor

Bestillings-
formular

H Jensen Et Kjeldskov A/S, København



kr.Mtr. nr., ejerlav, sogn: 	 ar vangede- Stem pe I :
(i København kvarter)

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

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

27.AF111977* 	 8 23

Akt: Skab / nr.37)^.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Kommissarius ved Statens Eks-
propriationer på Øerne, Kran-
primsessegade 28, 4.,
1306 København X.

0

BESTEMMELSER,'
der ved ekspropriation efter reglerne i lov nr. 186 af 4. juni 1964 i anledning af
Lyngbyvejens ombygning til motorvej i Gentofte kommune er pålagt nedennævnte

-ejendomme af Vangede by og sogn og Gentofte by, Helleruplund sogn, Og som

vil være at sikre ved tinglysning:
Matr.nr. 5 a af Vangede	 Ejendommen pålægges byggelinie i en af-
by og sogn.	 stand af 6 m fra skellet til tilkørselsvejen til

Motorringvejen mod vest og 10 m fra skellet til
offentlig sti langs Motorringvejen og i øvrigt i

overensstemmelse med reglerne i lovbekendtgørel
se nr. 585 af 20. november 1975 om offentlige
veje § 34, stk. 3 og 4.

Vedkommende vejbestyrelse er påtalebe-
rettiget.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne,
den 25. april 1977.

Lindtner
indført i dagbogen for retskreds nr. 8

Gentofte civilret

den 2 7 M. 577

Lyst

Eilittelteers rigtighed betweelke

Axel Winther
retsassessor

Bestillings-
formuler

H Jensen 6 Kjeldskov A/S, København



kr.Mtr. nr., ejerlav, sogn: rf af VangedeStempel:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske landsby og sogn m.fl.
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

27.M131977*	 832

Akt: Skab---/5-‘0:(nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Kommissarius ved Statens Eks-
propriationer på Øerne, Kron-
pri)nsessegade 28, 4.,
1306 København K.

BESTEMMELSER,
der ved ekspropriation efter reglerne i lov nr. 186 af 4. juni 1964 i anledning af
Lyngbyvejens ombygning til motorvej i Gentofte kommune er pålagt nedennævnte
ejendomme af Vangede by og sogn og Gentofte by, Helleruplund 'sogn, og som
vil være at sikre ved tinglysning:
Matr.nr. 5 bc af Vangede	 Ejendommen pålægges byggelinie i en af-
by og sogn.	 stand af 6 m fra skellet til Lyngbyvej med en

hjørneafskæring på 5 m i forhold til den tinglyste
byggelinie langs Motorringvejen og i øvrigt i over-
ensstemmelse med reglerne i lovbekendtgørelse
nr. 585 af 20. november 1975 om offentlige veje
§ 34, stk. 3 og 4.

Vedkommende vejbestyrelse er påtalebe-
rettiget.

Kommissarius ved. Statens Ekspropriationer på Øerne,
den 25. april 1977.

Lindtne r

indført i dagbogen for retskreds nr. 0
5entofte civilret

den 2 7 APR. 1977

etøritts‘ra rtiffilied

Axel Winther
retsassessor

Bestillings-
formular

Jensen & Kjeldskov A/S, KøbenhavnH



Mtr. nr., ejerlav, sogn: 31 e af -Van- Stempel:

(i København kvarter) ged.:e- , by og sogn -og
eller (i de sønderjydske lands- 2 cv, af Lyngby by,
dele) bd. og bl. i tingbogen, Cl:1-'7st ians sogn.

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

_
kr.	 øre	 Akt: Skab w nr. 6

(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }

Kreditors bopæl:

Anmelder:

Sv. Westergaard
Landeretesecterrer

Kongens Lyngby

/96,
/0.

DEKLARATIO N.

Gentofte Kommunalbstyrelse meddeler herved ejeren af matr.

nr . 2 cv af Lyngby by, Christians sogn, vederlagsfri brugs-

ret til det ud for ejendommen til enhver tid værende tørlagte
areal af Vintappersøen.

§ 1.

Arealet anlægget og vedligeholdes af brugeren for egen reg-

ning som have, ligesom brugeren for egen regning opsætter og

vedligeholder fornødent hegn.

Arealet skal stedse fremtræde i en efter kommunalbestyrelsens

skøn vel vedligeholdt stand.

§ 2.

Brugsforholdet er gensidigt opsigeligt til enhver tid med 6

måneders varsel.

§ 3.

Brugeren har ikke ved brugsforholdets ophør krav på erstat-

ning for det af ham på arealet udførte arbejde, ej heller for

heg, beplantning og løvrigt eller andet, og han skal, såfremt

det kræves af kommunen, aflevere arealet i ryddeliggjort stand.

Jensen & Kjeldskov A/S, København.



Er arealet i så fald ikke ryddeliggjort ingen en af kommunen

fastsat timelig frist, er kommunen berettiget til at lade

arealet ryddeliggøre for brugerens regning.

§ 4.

Kommunen er ikke i stand til at regulere søens vandstand og

kan således ikke indestå for, at det heromhandlede areal

ikke helt eller delvist oversvømmes af vand, og kommunen

hæfter ikke for derved opståede skader eller ulemper.

Denne deklaration bliver uden udgift for kommunen af stemple

og tinglyse som servitut på matr. nr 31 e af Vangede by og sogn

og matr. nr . 2 cv af Lyngby by, Christians sogn, med påtale-

ret for ejerne af disse ejendomme hver for sig eller i for-

ening.

Med hensyn til de ejendommen allerede påhvilende servitutter

og pantehæftelser henvises til tingbogens indhold.

Gentofte Kommunalbestyrelse, den 24/2 1960.

A. L. østerberg	
/. Andersen

Tiltrædes som ejer af matr. nr..2 cv af Lyngby by, Christians

sogn:

A. G. Madsen

for Ret:;1...redsN . 3, Københavns Amts

'	 /q.	 /99 66

Lystl
fonwto Rigtighed bokrtafoo.



Anmelder:

€fiffliGFIEJ (i; E4liJkl‘klES øKONOtilSKE fORVAITNIN6

•

Bestillings-

fomular

H

Akt: Skab 7 nr
(udfyldes af carnmerkontores)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5 f af	 Stempel:	 kr.	 øre

(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 nr.:

DEKLARATION.
INN.PIYMM,..0.1•■•■•■■••■•■•■■■••■•■••••••■■•~Mil..11.1111.1..111W11.-■■~M••••111~■10.1

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr . 5 f af Vangede
by'og sogn meddeler herved tilladelse til, at den på vedhæftede plan
påtegnet. om dens henhøren hertil med rød farve angivne 150 mm gasfor-
syningsledning samt den med rød farve viste 400 mm højtryksgasledning

skal forblive liggende som angivet på planen * og "jeg forpligter mig •

og efterfølgende ejere til at tåle de ulemper* som deraf måtte følge.

Ledningerne må ikke overskæres, flyttes eller i det hele
udsættes for en behandling, der på nogen måde kan være til gene for

Pnl %egget, ligesom der ikke indenfor et areal af 2 m på hver side af

ledningerne må foretages bebyggelse eller andet, der kan være til gene
for ledningernes eftersyn, reparation eller fornyelse.

Skulle Gentofte Kommune ønske fremtidig. at udnytte ejendommen
på en sådan måde, at ledningerne vil være til hinder herfor, skal A/a
Strandvejs-Gasværket på anfordring flytte ledningerne til anden af

, Gentofte kommune på ejendommen anvist plads. Flytning foretages uden
udgift for Gentofte Kommune.

Ledningerne ejes og v:edligeholdes af A/S Strandvejs-Gasværket,

der til enhver tid skal have adgang til at lade reparations- og vedlige-

holdelsesarbej4er-udføre, idet A/S Strandvejs-Gasværket dog er pligtig

G
CL KT. F.	

. K T. F.

72 1972	 1 2 4 8 1872

Jensen & Kjeldskov A/S, København



at erstatte mulige skader, der måtte opstå herved, Opnås der ikke
enighed om en sådan erstatning, fastsættes denne ved skøn af mænd

udmeldt af retten.

Denne deklaration bliver at stemple og tinglyse som ser-

vitut på matr. nr . 5 f af Vangede by og sogn med påtaler'et for
Gentofte Kommunalbestyrelse.

Med hensyn til de ejendommen allerede påhvilende servitut-

ter og pantehæftelser henvises til tingbogens indhold.

Charlottenlund	 den 17. maj. 1972.

Som ejer:	 Gentofte Kommunalbestyrelse,

Jørgen Gotfredsen	 F Sevel

Tiltrædes:	 A/S Standve ja-Gasværket.

'(&,Uti
R. Ja obsen

1 medfør af § 4, stk. 2, i byggelov for købstæderne og

landet, lov nr. 206 af 15. Mal_ 1970, meddeles herved samtykke

til tinglysning af ovenstående deklaration.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 17. maj 1972.

ERIC STEEN

Indført t dagbogen for retskreds nr. 8
Gentofte civilret

Le~ttifill~

Ø 1 8 MAJ 1972
4,13t

Conpnrtans ri g ishad b raeftes,



Akt: Skab	 nr.
17/'5 'LY 72.

(udfyldes at dommerkontoret)

1 Jørgen Gotfredsen
• I	

sign /P. Sevel.
sign.

ø
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GI
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e
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0
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V.9

af

Jægersborg
.5 fation

I en

1 ; 500

formaler
G. K T. F.

i.	 :1972
Jenten& Kieldskov A/SY- 3 fløj

G K T. F.
1972



PORLZG

•

Bestillings.
formular

H

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

Gade og litis nr.:

31b, 31c, 31diemRe
Vangede by og sogn.
Vintappersøen

kr.	 Akt: Skab	 nr. 5 0,Ç
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Landvæsensnævnsområde 3 og 4,
v/formanden, amtsrådsmedlem
dir. Finn Jørgensen,
Naverland 2, 2600'Glostrup4

I4fter forhandling mellem Gentofte kommunes , tekniske forvaltning,
Lyngby-Tårbæk-kommunen tekniske forvaltning og Københavns affite".
kommunes tekniske forvaltning er der opnået forlig i spørgsmålet-,
Øm regulering af vandstanden 1. Vintappersøen.

Vandapejlskoten 3 Vintappersøen er fastsat til kote 2545 i D.M.B.
system G.M. (Lyngby-Tårbæk)„ svarende til. kote 25.90 1 D.U.N.:sy,
stem G.I. og kote 2540 X.H.N. (Gentofte).

For at bolde denne vandstand etableres 1 søens n.ø. hjørne umid”.
delbart udfor matr.nr. 2 cv af kongens Ligby en indtagabrønd
me4 rist, hvorfra der føres ø 15 cm betonledning til en.ø 10 25 m
pumpebrønd anbragt i den offentlige sti langs søen.

X pumpebrønden menteren en pumpe ned en ydeevne på 360 limin.mod
4,0 a V.S., der styres af en niveauafbryder.

Fra pumpebrønden Lægges 1. den offentlige sti en ø llo mm pu,-1 d-
ning som trykledning ti/ en ø 1 m brønd ved stiens udmunding i
Vint„appervej, hvorfra der forteettes med en ø 15 cm betonledning
til'Idyngby-Tårbæk komMunes hovedkloak i vintapper j. I

X en eksisterende 1 m brønd i Lyngby-Tåarbek kommunes hovedkloak 1
Vintappervej udfor matr.nr. 2 cv monteres en afbryder for stop af:
pumpning fraVintappersØen vad. en vandstand. i brønden 1 kote 28.32-
3 	 system G. M., således at pumpning fra søen ikke kan forår-

ge Opstuvning J. hovedkloak

Hele arrangementet forsynes med el fra en eksisterende matte pUst1...
en langs søen.

Utablering af det beskrevne anlæg forestås af Gentofte kommune, men
udgifterne herved dales ligeligt mellem de tre parter.

Den fremtidige drift af anlægget forestås af Gentofte, men drifts,-
udgifterne fordeles ligeligt mellem de tre parter.

Påtaleberettiget er Gentofte kommune, Lyngby-Tårbæk kommune og
Københavns amtskommune.

Vend.
Jensen & Kjeldsko y A/S, København



Dommerkontoret i Gentofte retskreds. 	 Den 25/9.4972

Foranstående forlig bedes, idet udskriftens
tinglyst på omstående matr.nre.

rigtighed bekræftes,

ensen

Landvmsensnwnsområde 3 og 4

Indføl 1 dagtojen for rotskonis nr. 3
Gentofte aldrot

'I" 2 8 SEP. 1912
Lyst

Genpartens rigtighed bekræftes

•



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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr ., ejerlav, sogn.5 a af Vangede

Gade og hus nr.:
by og sogn

Stempel:	 4	 kr. 00 øre

Deklaration

Akt: Skab 7-7 nrrv(- 6—.
(udfyldes a dommerkontoret)

Anmelder:

• Advokat H. Tierni•Othr
Vandkunsten 8
København K

Kabel anlæg

Gentofte Kommune, Økonomisk Forvaltning

Rådhuset, Charlottenlund,

meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem sel-
skabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra''"+' a efterfølgende ejeres side uopsige-

vor 13—

lig tilladelse til på ejendommen:

mtr.nr. 5 a af Vangede by og sogn, 

at lade anbringe underjordiske kabler eg opstillo kabolckabo, således som vist på vedhæftede
plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.

Endvidere er • !,79.- 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 aelakabct har ret til nedlægning af nyo kablor, og

at løvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående elkab-
ler overholdes.

For tilladelsen gælder løvrigt:

at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen
snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,

at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes e 	en erstat-jerne

ning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd,

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

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

Bestillings-
formular

5555-6e. DEK6.A26.1.ude.

G Jensen & Kieldskov K'S, København



f•Gr--denne-til-ladeico ydor colckabet 6n gang for alle on orstatning på 	 kr.

a• •,••, • n .	 n	 all

Selskabet er indforstået med uden udgift for kommunen at flytte
eller fjerne kablet, såfremt dette skulle blive til hindring for
kommunens udnyttelse af arealet.

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

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

I tilfælde af udstykning afgør selskabet på grundlag af en forelagt udstykningsplan, om de ved
nærværende deklaration påtagne forpligtelser fortsat er opfyldt, og om deklarationen skal over-
føres på den eller de udstykkede parceller.

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 om-
prioritering.

Charlottenlund,  den  10. oktober 	 1967

Som ejer: 	 Gentofte Kommunalbestyrelse 

sign. Børge Sieverts	 sign. P. Andersen

I medfør af § 4, stk. 2, i byggelov for købstæderne og lan-
det, lov nr. 246 af 10. juni 1960, meddeles herved samtykke til
tinglysning af foranstående deklaration.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 30 - 10 - 1967.

Poul Gøtzsche
/Ejlers
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Akt: Skab (7-nr. J---6cr-

Matr. nr.

5 f Vangede b

Vangede

/2°20/

PELPAPIR. riryF HANDLING	 FORHANDLING

LEJEKONTRAKT

Anmelder:

SVEND PALUDAN-MULLER

ADVOKAT

KONGENS NYTORV 22

1050 KØBENHAVN K.

	§ 1.	 Parterne og det lejede 

Mellem Gentofte kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2920 Char-

lottenlund (i det følgende kaldet udlejer) og A/S Renova-

dan System Transport, RoSenørns Allé 9, 1504 København V

(i det følgende kaldet lejer) indgåes herved følgende

lejekontrakt vedrørende et udlejer tilhørende grundareal.

1.2. Det lejede omfatter et grundareal på ca. 26.000 m' af

matr.nr . 5 f Vangede by, Vangede (i det følgende kaldet

grundarealet), jfr. den som bilag A til nærværende

lejekontrakt vedhæftede landinspektørskitse. Udlejer gen-

nemfører en udstykning af grundarealet, således at dette

selvstændigt matrikuleres. Lejekontrakten omfatter ikke de

på grundarealet værende bygninger med mur- og nagelfast

tilbehør, idet bygninger med tilbehør ved skøde, der

underskrives samtidig med nærværende lejekontrakt, over-

drages til lejer.

	

2.	 Anvendelse

2.1.	 Lejer er ansvarlig for, at den på grundarealet udøvede

virksomhed til enhver tid er i overensstemmelse med'-

lovgivningen, herunder de for grundarealet gældende plan-

bestemmelser.

- 1 -
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C.

2.2. Det lejede grundareal skal dels tjene som grundlag for

lejers virksomhed i forbindelse med renovationskontrakten

med udlejer dels af lejer anvendes til andre erhvervsfor-

mål, der er forenelige med de for grundarealet gældende

planbestemmelser.

§ 3. Lejemålets begyndelse og ophør 

3.1.	 Lejemålet påbegyndes 1. april 1984 og fortsætter gensidigt

uopsigeligt i samme periode, hvor kontrakt mellem udlejer

og lejer om indsamling af dagrenovation og haveaffald i 11)
Gentofte kommune er gældende.

§ 4. Lejen og dens betaling

4.1. Lejer betaler en årlig leje på kr. 200.000,00 (basis-

lejen), ' der. betales månedligt efter samme betalingsregler

som Renovadan's entreprisesum.

4.2. Basislejen reguleres efter den procentvise ændring i det

udstykkede grundareals offentlige kontantvurdering. Pr. 1.

april 1983 udgjorde kontantværdien kr. 255,00 pr. m2.

Regulering foretages med virkning fra den måned, hvor den

offentlige kontantvurdering meddeles lejer. Regulering kan

første gang foretages pr. august 1984.

§ 5. Udlejers ret til benyttelse af grundarealet

5.1. Udlejer er berettiget til færdsel over grundarealet i

forbindelse med transport af vejsalt. Udlejer betinger sig

endvidere færdselsret for udlejers gartnere i dagtimerne

samt under tvingende omstændigheder også om natten.

- 2 -



§ 6. Fremleje 

6.1. Lejer har ret til uden fremlejeafgift at overlade brugen

af en del af grundarealet til trediemand, såfremt brugen

er forenelig med lejekontraktens §§ 2 og 5.

§ 7. Driftsomkostninger og vedligeholdelse

7.1. Lejer betaler alle driftsomkostninger for det lejede

grundareal, herunder enhver skat eller afgift, som måtte

påhvile det lejede i lejeperioden samt vedligeholdelse af

afløbsledninger med tilhørende regnvandsbassin, vand- og

el-ledninger. I det omfang udlejer deltager i benyttelse

af ledninger m.v., betaler udlejer en forholdsmæssig andel

af vedligeholdelsesomkostningerne, jfr. bilag B.

7.2. Lejer har ansvaret for grundarealets vedligeholdelse og

pasning, og afholder enhver omkostning i forbindelse

hermed. Det er lejers forpligtelse til enhver tid at

vedligeholde og passe grundarealet, så det til stadighed

fremtræder i velholdt stand.

'7.3. KommUnen som udlejer har intet ansvar for grundarealets

forsyning med vand, elektricitet, gas eller lignende

forsyning.

7.4.	 Det lejede grundareal overtages i den stand det forefindes

ved lejeperiodens begyndelse.

7.5. Ved lejemålets ophør overtager udlejer grundarealet i den

stand, hvor det på dette tidspunkt forefindes, som

vedligeholdt i overensstemmelse med pkt. 7.2.

3
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§ 8. Misligholdelse

8.1. I tilfælde af misligholdelse af nærværende lejekontrakt

eller den samtidig indgåede driftskontrakt om overtagelse

af indsamling af dagrenovation og haveaffald i Gentofte

kommune eller vilkårene i det samtidig underskrevne skøde

om overtagelse af bygninger, er udlejer berettiget til at,

ophæve lejemålet under et med driftskontrakten, idet det

bemærkes, at ophævelse kun kan ske efter dansk rets

almindelige regler under hensyntagen til det samlede

kontraktsforhold mellem parterne.

8.2.	 Udlejer er pligtig at give tinglyste panthavere meddelelse

om enhver misligholdelse.

§ 9. Samtykke til pantsætning

9.1. Udlejer meddeler ved sin underskrift på lejekontrakten

samtykke til pantsætning af lejers rettigheder til Kredit-

foreningen Danmark.

§ 10. Forkøbsret

10.1. Udlejer meddeler lejer forkøbsret til grundarealet, idet

udlejer forpligter sig til at tilbyde grundarealet på de

vilkår, som kan opnåes ved salg til anden side. Lejer er

forpligtet til inden 1 måned efter tilbuddet at meddele om

han vil købe grundarealet på de tilbudte vilkår. I modsat

fald er udlejer frit stillet.

§ 11.	 Tinglysning 

11.1.	 Nærværende .lejekontrakt begæres tinglyst på ejendommen



(

/7

Gentofte, den 30. marts 1984

a

c
ko'

j

E

g

matr.nr . 5 f Vangede by, Vangede. Påtaleberettiget er

lejer.

11.2. Lejekontrakten vil tillige være at tinglyse som adkomst-

dokument på det blad i tingbogen, der oprettes for

bygninger på lejet grund, forud for al prioritetsgæld og

alene respekterende de servitutter, som i forvejen hviler-

på arealet. Påtaleberettiget er Gentofte kommune.

•
Gentofte Kommun lb tyrelse	 A/S Renovadan System Transport

INDFØRT I DAGBOGEN

16. maj 1984

nr. 122o1

RETTEN I GENTOFTE

Lyst.

(«)-	 (7-t4
174'

-«7

/£-;. 7-4,
•	 /z-z-~z-ee

8/6 /9 8 Y

iSenpartene rigtighed bekreefte

I medfør af § 36 i lov om korro

}heplanIægning Solveig Rylander

meddeles herved samtykke til tinglysning at Tingbogsregistrator
ovenstående dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, der},
JUNI'

MICHAL F_R1SCHJENSEN

333:14~42
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BILAG B

Vedr. vedligeholdelsesomkostninger for ledninger m.v.

1. Kloakledninger jfr. plan B 1. 

Ejendommens afløbsanlæg er udformet i et system for spildevand og et

system for regnvand. Sidstnævnte har afløb til et aflastningsbassin;

afløbet fra dette sker til det offentlige system og reguleres, idet

afløbsmængden højst må udgøre 13 1/sek.

1 a Fordeling af vedligeholdelsesomkostninger for fælles

SPILDEVANDSLEDNINGER.

Fordelingen baseres på de vandforbrug, der er registreret på

vandmålere i folkerumsbygning (nuv. måler nr. 17083), i driftskontor

for gartnere (nuv. måler nr. 27491) og i varmecentral (nuv. måler

nr. 15552).

Ved omregning til et kalenderår (1982) fås de vandforbrug på 183o m3,

290 m 3 henholdsvis 168o m 3 , som er benyttet ved beregning af forholds-

tal:

290 : 1830	 1 : 6,31, afrundet til 1:6

290 : (183o + 168o) = 290 : 3510 = 1 : 12,10, afrundet til 1:12 

1 b Fordeling af vedligeholdelsesomkostninger for

fælles REGNVANDSLEDNINGER og -BASSIN.

Fordelingen baseres på beregnede arealer af tagflader og befæs-

tede områder.

For udlejeren er disse arealer beregnet at udgøre ca. 3o5o m 3 i alt;

for lejeren regnes tilsvarende ca. 18.loo m 2 i alt, hvilket giver

forholdet 3o5o : 18loo = 1 : 5,93, afrundet til 1:6 

Disse forholdstal regnes også gældende for regnvandsbassinet:
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2. Vandledninger, jfr. plan B 2. 

Til de udlejede bygninger er fremført vandstik fra de offentlige

vandforsyningsledninger, der er beliggende på det udlejede areal.

Dog sker der fra målerbrønd ved gartnerafdelingens vaskeplads forsy-

ning med vand til de udlejede carporte for renovationsvogne m.v.;

men da vandforbruget i disse bygninger hidtil har været og forven-

tes at forblive minimalt, er der ikke påtænkt installeret vandmå-

ler for dette forbrug. Af samme grund er vandstikledningen til va-

skepladsen anført som værende alene til brug for udlejeren.

Også til driftskontor for gartnere er fremført selvstændig vandstik-,
ledning.

Der er således ingen vandledningsstrækninger, som benyttes i fælles-

skab af lejer og udlejer.

3. Varmeledninger, jfr. plan B 3. 

Der er fra varmecentralen fremført 2 varmeledninger (Løgstør-rør)

i jord til forsyning af driftskontor for gartnere og af folkerums-

bygning.

Fordeling af vedligeholdelsesomkostninger for de fælles lednings-

strækninger baseres på beregnede varmetab for de to bygninger:

ca. 43.000 kcal/h henholdsvis ca. 12o.000 kcal/h.

Herved fås forholdstallet: 43 : 12o = 1 : 2,8, der afrundes til 1:3.

4. El-kabler, jfr. plan B 4. 

Udlejerens grundareal (gartnerafdelingen) har selvstændig elinstalla-

tion med forsyning fra Vinagervej.

Til lejerens grundareal er fremført 2 elkabler fra transformersta-

tion ved Jægersborg Vandtårn. Disse kabler tjener alene til forsyning

af det udlejede grundareal.

Der er således ingen el-kabelstrækninger, som benyttes i fællesskab

af lejer og udlejer.



3.

5. Sikrings- og adgangsbestemmelser m.v. 

0
På det udlejede grundareal og i derværende bygninger er beliggende

installationer og anlæg - afløbs-, vand- og varmeledninger samt el-

og telefoninstallationer m.v., der alene tjener til forsyning m.v.

af udlejers faciliteter, ligesom der på arealet er beliggende offent-

lige ledningsanlæg.

Udlejeren er indforstået med, at sådanne anlæg ikke må overskæres,

flyttes eller i det hele behandles på nogen måde, der er til skade

for udlejerens henholdsvis anlægsejerens benyttelse af de pågældende

anlæg.

Til udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder skal der

gives fornøden adgang.

Til gartnerafdelingens teknikrum skal der til enhver tid være

uhindret adgang for afdelingens tilsynsførende og andre, som måtte

have ærinde der.

Telefoninstallationer er i det hele underlagt KTAS's "Vilkår for

telefonabonnement", hvoraf bl. a. følger, at alt arbejde på disse

udføres af KTAS.
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Gentofte Kommunek bygninger
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Ørnegårdsvej 19
Vedligeholdelse af ledningsanlæg

Gentofte Kommune
Teknisk Forvaltning
1. afdeling

November 1983
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Varmeledninger.
Fordeling af vedligeholdelsesudgifter.
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Udgifterne deles efter det anførte
forholdstal 1 : 3. Gentofte .Kommune
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Gentofte Kommunds egne ledninger.

Renovadaris„egne" ledninger.

Gentofte Kommunek bygninger

R enovadan's bygninger
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1. afdeling
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Fordeling af vedligeholdelsesudgifter.

Fællesledninger.
Udgifterne deles efter det anførte
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1 del Renovadan 6 dele.

Gentofte Kommunes egne ledninger.

Renovadarls.egne' ledninger.

Offentlige kloakledninger.

Renovadan's bygninger
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1. afdeling

November 1983
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Matr.nr.:— 5a, 8df og 31f Vangede . Anmelder:
Landinspektørfirmaet LE34
Energivej 34
2750 Ballri.iP
Tlf.: 77 33'2222

Motorringvej 3 GENPART 423277 02 0000.0020	 13.03.2007 TA
1.400700 K

\06
ato: Dato:

Lgu:- ^ ,IN,Dr
edningsejer:	 ".S	 Ejer af ejendom

3-
ONG Energti Nord Elnet A/S	 Gentofte Kommu
VR nr. 211587 9

Allonge
til deklaration lyst den 11.01 .2007

Fjernelsesbestemmelse

Vejdirektoratet har med hjemmel i vejlovens § 42 (lovbekendtgørelse nr. 671 af 19.08.1999), dispenseret fra
byggeliniebestemmelser, der gælder for:

Dispensationen er givet til etablering af et 132 kV kabelsystem samt lyslederanlæg med fornødent tilbehør
på matr.nr. 5a, 8df, 8dr og 31f Vangede

Kablets placering er vist på deklarationens rids. Ud for motorvejens km 36.410 til km 37.080 er kablet
placeret indenfor byggeliniearealet.

Det er et vilkår for dispensationen, at 132 kV kabelsystemet placeret i byggeliniearealet skal
fjernes/omlægges af den til enhver tid værende ledningsejer uden udgift for vejmyndigheden, hvis ændring
af vejforholdene, herunder etablering af vejudstyr, eller hensynet til færdslens tarv gør det nødvendigt.

Deklarationen tinglyses på matr.nr.:

5a, 8df oq 31f Vangede

servitutstiftende forud for pantegæld og tidligere servitutmæssige bestemmelser, jf. vejlovens § 112.

Påtaleberettiget er Vejdirektoratet som vejmyndighed for Motorring 3.

I medfør af § 42 i lov omplanlægning meddeles 
PRRN OG kl

OLE Fl+UP
e7c EFherved samtykke til tinglysning af ovenstående

dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.›,"?-?
Gentofte Kommune Bygningsmyndigheden, den 	 /1	 ,26-0

a: :1(0 STAD NIELSEN
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*** *	 * **
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 5 A m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 13.03.2007 under nr.
Senest ændret den : 13.03.2007 under nr.

Till. tinglyst på matr. nr . 8 DF og 31 F smst.
***
Anm.:
Pantehæftelser og øverige servitutter

Retten i Gentofte den 20.03.2007

Ib Thiersen

Side:	 2

Akt.nr.:
T 505

7331
7331

•
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