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Akt: Skab ›Le rtr. -)16

Matr.nr. 7 bø,	 Købers bopæl:

Matr.nr. 9 dx,	 Rådhuset,

Matr.nr. 7 cb,	 2920 Charlottenlund

samt parcel nr. 2 af
matr.nr . 7 ad, Vangede
by og sogn

02 Y

ANMELDER:

Gentofte Kommunalbe-

styrelse,
Rådhuset,
2920 Charlottenlund

Y‘ e

BETINGET SKØDE

Underskrevne Nordisk Insulinlaboratorium, Niels Steensensvej 1,

2820 Gentofte, sælger og betinget skøder herved til medunderskrev-

ne

Gentofte Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2920 Charlottenlund,

de sælgeren ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendomme, matri-

kelnumrene 7 bø, 9 dx, 7 cb samt parcel nr. 2 af matr.nr . 7 ad,

alle af Vangede by og sogn. Overdragelsen sker på følgende

V I L K Å 
88313463 3_P_18

A00563136A

§ 1

De overdragne ejendomme har ifølge det vedhæftede af landinspek-
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tør Svend Polmer udarbejdede udstykningskort et samlet areal på

121.102 m 2 , der kan specificeres således:

7 bø	 910 m2

7 cbm25.818523 m
29 dx

parcel nr. 2 af 7 ad	 114.157  m 2

I alt
	 121.102 m 2

Ejendommene overdrages i den stand, hvori de nu er og forefindes

og som beset af køberen, med de på ejendommene værende bygnin-

ger, plantninger og hegn, alt ejendommenes rette tilliggende og

tilhørende samt i øvrigt med de rettigheder og forpligtelser, hvor-
med de har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, og hvorom henvises

til ejendommenes blade i tingbogen. Køberen er bekendt med den
verserende fredningssag vedrørende hovedparten af det overdragne

areal.

§ 2

Ejendommene overtages på den dato, hvor der foreligger endeligt

vedtaget lokalplan, der muliggør udnyttelse af de som vederlag for

nærværende ejendomme af køberen til sælgeren overdragne ejendomme
til medicinfremstilling og den i forbindelse dermed stående kemiske

virksomhed.

Ejendommene henligger fra denne dato for køberens regning og

risiko.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes sædvanlig refu-

sionsopgørelse over ejendommenes eventuelle indtægter og udgifter,
hvorved dog bemærkes, at ejendommene er fritaget for eller ikke

ansat til ejendomsbeskatning.

§ 3

Sælgeren er uden ethvert ansvar for de overdragne ejendommes



bundforhold, hvormed køberen er bekendt. Køberen bærer således

alle eventuelle udgifter til pilotering, fundering m.v. i tilfælde af

bebyggelse.

§ 4 •

Som vederlag for overdragelsen af de i skødets § 1 nævnte ejendom-

me sælger og overdrager køberen til sælgeren ejendommene, matr.

nr.e. 8 cg, 8 cv og parcel nr. 4 af matr.nr . 8 a, hvortil ved

omfordeling er tillagt 210 m 2 af matr.nr . 8 an, alle af Vangede by

og sogn, i henhold til et samtidigt hermed oprettet og underskrevet

betinget skøde.

De af nærværende skøde omfattede matrikelnumre og arealer er i

henhold til specifikationerne i vurderingsmeddelelse fra Vurderings-
rådet pr. 1. april 1981 ansat til følgende kontantværdier:

Matr.nr. 7 cb
	

kr. 0

Matr.nr. 7 bø, 7 dx samt parcel nr.

2 af matr.nr . 7 ad (der ikke er sær-

skilt vurderet)	 kr. 3.538.521

Parterne erklærer på tro og love, at værdien i handel og vandel

af de overdragne ejendomme ikke overstiger ejendomsværdien efter

17. almindelige vurdering, eller kr. 3.538.521.

§
Nærværende skøde er fra sælgerens side betinget af, at der ende-

ligt vedtages en lokalplan, der muliggør udnyttelse af de som

vederlag for nærværende ejendomme overdragne ejendomme til medi-
cinfremstilling og den i forbindelse dermed stående kemiske virksom-
hed, at køberen underskriver betinget skøde til sælger på de i § 4

nævnte ejendomme, samt at udstykning finder sted som i § 4 angi-

vet. Fra køberens side er handelen betinget af, at udstykningen

af parcel nr. 2 af matr.nr . 7 ad, Vangede, gennemføres.

Når betingelserne er opfyldt og parcellerne udstykket og selvstæn-
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Gentofte; den
Som ælger:

NLABORATORIUM

underskrifternes ægthed, clteringens rigtighed

digt matrikuleret, forsynes dette skøde med endelig skødepåtegning_ 	 •  
med angivelse af de servitutter, der ifølge Servifutattest måtte

hvile på parcellen.

§ 6

Alle udgifter til foretagelsen af udstykningen af parcel 2 af mate.

nr . 7 ad, Vangede by og sogn, betales af sælgeren. De positive

udgifter til handelens berigtigelse i øvrigt betales af køberen,

der ikke har benyttet advokatbistand i , forbindelse med handelen.

Sælgeren afholder selv advokatbistand i forbindelse med handelen.

Til vitterlighed om
og underskrivernes myndighed for såvidt angår ælger:

Navn:	 NaVn:

Stilling:

•■■

NSI'R P
DVO AT

Bopæl:	 Bopæl: ,REDGAD 3. - 1260 KØBENHAVN 1_
ELF. 01 - 15 48 00

Charlottenlund, den	 - (	 ( 	 Z
Som køber:

GENTOFTE KOMMUNALBESTYRELSE

14/10 1982 NTK/SJ/cp (3)



ifølge landbrug~elsaPPrObeflOn af z_VJ d7 19 6
udgør arealet at matr. nr. 7 /3c?' - '75.

)/0 mg, heraf vej e mg,

Ejendommen, der lidse er sterskItt vurderet, udgar ødte en
landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke
I matriklen noteret som del af en samlet ejendom.

GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING
umoomssi(Artx0N-roRtr, den 41/ 1/ 19

A. M. HONORE-JENSEN

Ifølge landbrugsministeriets aPPrOteitiOn ef /3/ 3 19 73
udgør arealet at matr. nr. 9

/5-3 mg, heraf vej	 C irre, •
Ejendommen, der ikke er se3reldtt vurderet, udgør Ikke en
Landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er Ikke
i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. •
GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING •
EJENOOMSSKATTEKONTORET, den /d') /, 19 ?2

A. M. HONORE-JENSEN

Ifølge landbrugsministeriets approbation af /3/,) 19 73
udgør arealet at matr. nr. 	 - P.0 2 /75 ec49

s-j2ô'2 mg, heraf vej	 O me,
Ejendommen, der ikke er sa3rsklit vurderet, udgør Ikke en
Landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er Ikke
i matriklen noteret som del af en samlet ejendom.
GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING 	 •
EiENDOMSSKATTEKONTORLT, den 44.. 192

•
A. M. HONORE-JENSEN

Ifølge landbrugsministeriets apProbetion af /3 / 3 19 »3
udgør arealet at matr. nr. 7 9.1-) • "...Ci•-,?S'e.c.fp

	./V3,5-39rn2 heraf vej	 ma,
Ejendommen, der ikke er seerskilt vurderet, udgør Ilde en
landbrugsejendom aller nogen del af en sådan og er Ikke
i matriklen noteret som del af en samlet ejendom.

GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING

	

FJENDOMSSKAMKONTORE-r, den	 •, 19d2

A. M. HONORE-JENSEN
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INDFØRT I DAGBOGEN

29.11.82 27486

RETTEN I GENTOFTE
LYST.

Qkødet er betinget og foreløbigt indført i tingbogen

med frist til den 29.11.1983 til opnåelse af udstykning
m.m.

Anm: 1) Krdf. Danmark 2.7oo.000 kr.
2) do. 1.35o.000 kr.
3) Ejerpantebrev 5.000.000 kr.
4) Krdf. Danmark 2.350.000 kr.
5) do. 2.700.000 kr.
6) do. 1.35o.000 kr.

do. 4.000.000 kr.
do. 800.000 kr.
do. 6.19o.000 kr.

do. 7.o5o.000 kr.

do. 1.41o.000 kr.

do. 2o.600.000 kr.
13) do. 18.9oo.000 kr.

enpartens rigtighed bekræfteffl.

Solveig Rylander
Tingbogsregistrator

•

/5°- //-,7
303-‘

7/' Itt y -7 (1-1 %- (;# 9 .Y,Y°

Foransfåenae retsanmærknin g gentåge;

Solveig Rylander
Tingbogsregistrator



- (02) 65 22 22
STEEN LUND

GUNNAR AAGE

POSTBOX 85 - 2750 BALLERUP
THOR FLENSBURG 0. KAABER
KNUD NIELSEN SVEND POLMER

LAN DI NSPEKTØRFI RMAET ENERGIVEJ 34

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Matt nr. Areal heraf vej

Pc.2 crf 7 a-c-i 114157 n .	 35 rr?

7 br6 910 rr?
7 ol3 5882 rr?
9dx 153 n?
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Bestillings-
formular

Y-2 fløj

Parcel af
matr. nr. 7a...d samt
matr. nr. 7bø,7cb og gdx

Vangede By, Vangede.

Gentofte kommune.

Udfærdiget i oktober 1992 i anledning
af tinglysning af skøde.

Landinspekt4r

1:2000

J.nr. 821121.

Elektra A/S 01- 12 42 22

Gentofte Sø

97

Gentofte By, Gentofte

111111111111
5003330725 3_P_18
A00563136A 88313463

9Ib

2e-e

Brogårdsvej

øz

an
a>



PÅTEGNING 
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Akt: Skab nr. /0/

ANMELDER: Advokat

Søren Jenstrup

Bredgade 3

1260 København K

på betinget skøde vedr. matr.nr.e. 7 bø, 9 dx, 7 cb samt parcel nr. 2 af 7 ad,

Vangede' by, Vangede, mellem Nordisk Insulinlaboratorium og Gentofte Kommunal-

bestyrelse.

Underskrevne sælger af foranstående ejendomme erklærer efter endt udstykning og

approbation af Landbrugsministeriet, at den af overdragelsen omfattede "parcel

nr. 2 af matr.nr . 7 ad, Vangede" nu er matr.nr . 7 fi, Vangede by, Vangede, af

areal 114.157 m 2 , hvoraf 35 m2 er vej.

Gentofte, den 24. januar	 1984

NORDISK INSULINLABORATORIUM

sign.	 Niels Th. Kjølbye 	 Niels Anton Thoras

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskri-

vernes myndighed:

Navn: Søren Jenstrup

Stilling: Advokat

Bopæl: Bredgade 3, 1260 København K

INDFØRT I DAGBOGEN

2 5. 01. 8 4 0 2 G 1 3 "

RETTE N GENTOFTE

LyZ	 LY S T. le,,4,<:;„‘	 fr,-

Samtidig annulieres
foranstående retsanmærkning

;Genpartens rigtighed bekræfte:9

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K	
Solveig Rylander
Tinaboasreaistrator
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Matr.nr. 7 bØ, 9 dx, 7 cb og 7 fi,

Vangede by og sogn

Charlottenlund, den 	 5 JUNI tu;
Som køber:

-(7,y

Nordisk Insul laboratorium

Akt: Skab 2nr, /3/

ANMELDER: Advokat

Søren Jenstrup

Bredgade 3

1260 København K'

ENDELIGT SKØDE

Den af foranstående betingede skøde omfattede ejendom, pardel nr. 2 af matr.-

nr. 7 ad, Vangede by og sogn, er nu endeligt udstykket og selvstændigt mr.tri-:

kuleret som matr.nr . 7 fi, Vangede by og sogn. Idet betingelserne i fornævnte

11/4	 skøde i Øvrigt er opfyldte, endeligt skøder og overdrager Nordisk Insulinlabo-
ratorium herved de af det betingede skøde omfattede ejendomme, matr.nr.-1 bø,

9 dx, 7 cb og 7 fi,. Vangede by og sogn, til Gentofte Kommunalbestyrelse.

På matr.nr . 7 fi hæfter ifølge servituterklæring følgende servitutter:

14/ 1 1925 Deklaration med Gentofte Kommune angående et vej- og kloakprojekt,
hvorved pålægges a) serv. ang. udstedelse af bygningsattest, afgi-
velse af en jordstrimmel uden vederlag til vej, veje og ledninger,
kommunens overtagelse af veje med deri værende materialer og lednin-
ger og af vejafgift, beplantning, benyttelse, bebyggelse,--hegn,
b) pant for årlig vejafgift 80 øre pr. lb. m facade (hjørnegrunde
55 øre) erlægges til vejejer, ejerlav eller parcelforening.-Litra
b) respekterer krf., krks. og hypotekf. til over 4%.

29/11 1982 Betinget skøde til Gentofte Kommunalbestyrelse på matr.nr . 7 bØ,
7 cb og parcel nr. 2 af matr.nr . 7 ad.

I øvrigt gælder vilkårene i foranstående betingede skøde uændret.

Gentofte, den V;/d
Som sælger:

Birthe Ph	 p /J.	 up- ris ensen

Gentofte Kommunalbestyrelse •
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes
myndighed for såvidt angår sælger:

Navn:

Stilling: 
	 JENSTRIJP
ADVOKAT

Bopæl .
.EREDGADE 3 3. - 1260 KØBENHAVN I'

TELF. 01 - 15 48 00
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DAGBOGEN ,72--

1 9.06. 8 4 1 4 8 B 2	 d€1-1 	 7/.7-74°

RETTE N 1 GENTOFTE 21-€4"4-1 	
44' /fr, 461-7

LY ST.	 `-

€-r«

3enpartene rigtightd bokilaw
Ifølge landbrugsministeriets approtlatton af ,3	 19 </1,
•.4agør arealet at matr.nr. 7 ,z12---

//7/',5 7 rn2 , heraf vej	 5 M29 	 YIngbogsregIstrator
E_jendornmen, der lidce er særskilt vinderet, udgør Ikke en
!..-;:ritibrejendorn siler n I yz,n del af en sådan og er ikke
I ,natriklen noteret som del af en samlet ejendom.
lEt\rro	 ::omm UNE, TEKNISK FORVALTNING

E.JEMOONISE.:KATItKOWORET, den t-7‘1 G 19 "V

■/!'. HONORE-JENSEN

Solveig Rylander

lt



N kredit
2. serie

3rden nye danske kredi«orening

1111 11111

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje
eller pant eller gøres til genstand for individu-
el ret sforfolgn i ng.

lovedstol
	 722.000 kr.

overført restgæld
	

kr.

Stempelpligtig
	

kr.

Akt: Skab' „.."
(udfy ldes af donuaerk,,, oret)

ENHEDSLAN
Pant nr.:	 121029	 A

Matr. nr.: parcol
8 BO
VANHEDE

Gade og husnr.:
MESTERLODDEN 30

FORHÅNDSLÅN
Af stempelhensyn bemærkes at
nærværende pantebrev alene
	 Anmelder:

stemples af pantets værdi der
ikke overstiger kr. 463.400,-

Pantebrev
OBLIGATIONSLAN

HELLERUP BANK AIS
Vangede Station afdeling

Vangedevej 141
2820 Gentofte

Debitors
navn og bopæl:

L. C. BOLIGMONTERING
V/ LEIF CHRISTIANSEN
VANGEDE BYGADE 88
2820 GENTOFTE

Kreditor:
Lånets
størrelse: kr. :	 722.000
Rente- og
betalingsvilkår: ANNU I TETSLAN. RENTE 10% P. A.

ADMINISTRATIONS- OG RESERVEFONDSBIDRAG 1,2500% KVARTÅRLIG AF
RENTE 08 AFDRAG. AFDRAGSTID 20 AR.

Ved kontantlån fastsættes rente og ydelse endeligt ved lånets udbetaling og vil fremgå af lånespecifikationen. Terminsbetalingen dækker afdrag,
rente og bidrag og er ved indekslån reguleret efter reglerne på side 2. I første termin betales en forholdsmæssig terminsydelse (delydelse).
Bidraget kan forhøjes eller nedsættes efter beslutning fra foreningens bestyrelse.

Betalingstidspunk- Ydelsen betales
ter og opsigelse:	 Se i øvrigt side 2 og 3.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr.

11/03,11/06,11/09 OG 11/12

Areal m2, heraf vej m2

parcel af
8 BO VANGEDE

hvilken ejendom vi ejer ifølge betinget skøde

1324

S00333073S 3_P_18
A00563136A 88313463

Oprykkende	 Vedrørende særlige vilkår for de respekterede realkreditlån henvises til ejendommens blad i tingbogen.
panteret efter:

Hovedstol kr.	 Kreditor	 Hovedstol kr.	 Kreditor

5I'DEORDNETMED
',22.000 NYKREDIT

Respekterede
servitutter m.v.DE FØR 01/03-1986 LYSTE MED UNDTAGELSE AF SÅDANNE, DER EFTER

DERES INDHOLD RESPEKTERER FORENINGENS PANTEBREV.

Bestillings-
formular

)(
Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, pkt. 9a.



For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer jeg samtidigt at være ugift,
eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger S 18.

Gentofte 	 den  30-6- 	19 86

Såfremt en anden end debitor har endelig adkomst på den pantsatte ejendom, tillader ad-
komsthaver herved, at pantebrevet tinglyses med ubetinget panteret.

(Endelig adkomsthaver)

Leif Christiansen
(Debitors underskrift) (Ægtefælle, meddebitor eller medejer samtykker herved i pantsætningen)

1. Medmindre andet er anført på forsiden, er lånet ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed. Hvis lånet er ydet som forhåndslån, forfalder det uden varsel i over-
ensstemmelse med garantibetingelserne.

2. Overgår ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling til en anvendelse, der ville have medført anden låntype, lavere lånegrænse eller kortere løbetid end den,
hvortil lånet er ydet, forfalder lånet til indfrielse. Stående jordbrugslån forfalder tillige, hvis der sker væsentlige indskrænkninger i produktionsgrundlaget for be-
driften. Debitor skal underrette foreningen om de ændrede forhold.

3. Lån, der er ydet ud over 45% af ejendommens værdi samtidig med jordbrugslån, forfalder til indfrielse, hvis jordbrugslånene indfries ekstraordinært helt eller del-
vis.

4. Indfrielse kan ske med obligationer svarende til obligationsrestgælden pr. indfrielsesdagen eller med så stort et kontantbeløb, at obligationsrestgælden kan udtræk-
kes og indløses til pari. Det vil fremgå af pantebrevets forside, hvis lånet kun kan indfries med obligationer. Kontantindfrielse kan kun ske med 6 måneders varsel
til en kreditortermin, og foreningen kan forlange, at der stilles sikkerhed for betalingen. Der betales forholdsmæssig ydelse til indfrielsesdagen. For rentetilpas-
ningslån og indekslån gælder dog nedenstående begrænsninger. Foreningen foretager med bindende virkning for debitor beregning af indfrielsesbeløbet og eventu-
elle reguleringer af lånet som følge af indfrielsen.

5. Supplerende regler for rentetilpasningslån.
Lånets afviklingstid deles i 5-års perioder, hvor første periode omfatter tiden fra lånets udbetaling til dn 1. juli, der indtræffer 5. gang efter udbetalingsdagen, dog
6. gang for lån udbetalt i perioden 1/11 - 30/6. Lånet udbetales og refinansieres på basis af salg af 1-5 årige obligationer. Inden for hver periode afvikles lånet som et
annuitetslån og med en ydelse, der svarer til ydelsen på et lån med fast rente i restafdragstiden. Indfrielse kan som hovedregel kun ske med obligationer, dog ikke i
de sidste 3 måneder af en 5-års periode. Kontantindfrielse kan dog ske på refinansieringstidspunktet med 6 måneders varsel. Et rentetilpasningslån kan ombyttes til
et fastforrentet lån på restafdragstiden uden særskilt påtegning herom.

6. Supplerende regler for stående (afdragsfrie) lån.
Stående lån kan tidligst og med 1 måneds varsel opsiges til fuld indfrielse til udløbet af den på forsiden anførte afdragstid. Lånet kan efter kreditors accept refinansi-
eres med et nyt realkreditlån efter gældende regler. Se dog særlige regler for stående jordbrugslån.

7. Supplerende regler for indekslån.
Indeksfaktoren fastsættes ved lånets udbetaling. Den bogførte værdi af hovedstol og restgæld reguleres hver den 1/1 og 1/7 på grundlag af den halvårlige procentvi-
se ændring i nettoprisindekset for den foregående maj/november måned; se dog begrænsninger for IE-, IS- og jordbrugslån med afdragsbidrag. Reguleringen 1/1
og 1/7 danner grundlag for betaling i den efterfølgende juni/december termin. Første termin er afdragsfri. På IE- og IS-lån kan terminsydelsen aldrig udgøre et be-
løb, der er mindre end renten af obligationsbeløbet tillagt bidrag.
Hovedstolen på IE-lån reguleres dog kun med den halvårlige procentvise ændring i timelønsindekset for industriarbejdere, hvis dette indeks viser procentvis la-
vere stigning eller procentvis større fald.
Hovedstolen på IS-lån reguleres dog kun med 75% af den halvårlige procentvise stigning i enten nettoprisindekset eller timelønsindekset afhængigt af, hvilket
indeks der viser den procentvis laveste stigning. Ved faldende timelønsindeks sker nedsættelse med hele det procentvise fald, uafhængigt af udviklingen i nettopris-
indekset. Lånet amortiseres ved afdrag på 2,4% pr. termin af den således regulerede hovedstol. Afdragstiden afhænger af udviklingen i de anvendte indeks.
Hovedstol og restgæld på jordbrugslån med afdragsbidrag reguleres - sålænge der ydes afdragsbidrag, dog max. 15 år - kun med 70% af den halvårlige
procentvise stigning i nettoprisindekset. Ved faldende nettoprisindeks sker nedsættelse med hele det procentvise fald. 	 .
På IE- og IS-lån samt seriejordbrugslån ophører betaling af afdrag efter den afdragstid, der er anført på forsiden. Stående jordbrugslån forfalder 30 1/2 år efter ud-
betalingen eller seneste refinansiering. Jordbrugslån skal refinansieres ved ejerskifte. Hensidden i uskiftet bo betragtes ikke som ejerskifte. En evt. restgæld på dis-
se låntyper, svarende til obligationsrestgælden, kan af foreningen opsiges til indfrielse med 1 måneds varsel.
Indfrielse kan kun ske med obligationer, bortset fra indfrielse af jordbrugslån i forbindelse med refinansieringer, der også kan ske kontant efter reglerne nævnt
under pkt. 4.

8. Særlige regler for refinansiering.
Debitor kan refinansiere den evt. opsagte obligationsrestgæld med et nyt lån, jf. lov om indeksregulerede realkreditlån. Vilkårene for det nye lån, herunder kontant-
lånsrenten, fastsættes efter de regler, der gælder på refinansieringstidspunktet. Ved refinansieringer af jordbrugslån ydes nyt 30 1/2 årigt lån på grundlag af nær-
værende pantebrev med bevarelse af den oprindelige prioritetsstilling. Ved respekt af lån med refinansieringsklausul forpligter samtlige efterstående og sideordne-
de panthavere sig til også at respektere et senere refinansieringslån.

9. Ved undei-skrift på dette pantebrev indtræder debitor i det personlige gældsansvar for eventuelle øvrige lån i ejendommen til Nykredit og underkaster sig bestem-
melserne i justitsministeriets pantebrevsformular B på side 3.

Til vitterlighed om underskriftens (ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed:

Navn 	

Stilling 	

Bopæl 	

Navn 	

Stilling 	

Bopæl 	

Forbeholdt tinglysningskontoret

INDFØRT ,1 DAGBOGEN

08.08:13'	 23135 •

RETT,ÈI N )1 GENTOFTE

LYST\.

iNuHmi I DAGBOGEN

21.08.86 24426'

RETTEN I GENTOFTE
LYST.



Pantsætningen tiltrædes herved.
Gentofte den

i.

 °TB

sign. Per Joh

Stempel :	 kr.	 ,‘ 'Akt: Skab	 nr.
■ •	 (udfyldes af dommerkontoret)

Køber's
} bopæl:

Kreditors

An	 UP BANK A/S
VÅNGEDSTATION AFDELING

Va)igedevej 141
28'k0 'Gentofte

Påtegning b\å, pantebri stort
kr. 722.000 -
Lyst første ' si-1g dc3n788-86
Udstedt af Lif: Chistinsen

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 	 Parcel af
(i København kvarter) 8 bo Vangede

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

Gade og hus nr.: 	 Mesterlodden 3o

•

•
•

L((-1_5 .--	 n

Foy LP7i<5,--	 r?dj(-'71 

_Åj. 11/ 	 57	 /7 c IS e G-4

???1,-"?.: "9 K/	 j"N‘, -	 lavt. 2;Z	 d cl rti h

	

cwn71ufn ,57t2	 Y. /77. in .

•

1)-1: 	
/5 03,',

Genpartens figtig'-ed 131,:r2oftes

d _,,.?(-16i

Kate Nielsen
Assistent

Bestillings-
formular

D
167 G



?" 7144r4
8-bo, Vangede

Akt: Skaf nr. 5s(/
(Udfyldes af o merkontoret)

a

ko

E

(Ejerlejlighedsn r.)

Gade og husnr.

Påtegning på Nykredits pantebrev, kr.

lyst på ovennævnte ejendom:

Anmelder:
Nykredit
Otto Mønsteds Plads 11
Postboks 333
1503 København V

Sagsbeh.: A. Petersen.

722.000.

1\51

• Efter at ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, skal pante-

retten ifølge nærværende pantebrev fremtidig alene omfatte

ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr . 8-dm, Vangede, af areal 189

m 2 , idet samtlige øvrige ejerlejligheder relakseres mod 1.

prioritet.

København, den 4. februar 1988

Nykredit

Ann-Margrethe Petersen
Fm.

• 1 1>AC,?,O(.;#,RN

rT9. 8 8 O 2G 3 3 •

RETTEN i GENTOFTE
LYST,

,Mriparka'k cl£-‘

Doris Andersen
Kontorfuldmægtig
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Stempel: kr.

Parcel af

(;)
Akt: Skab	 nr. /57

(udfyldes af dommerkontoret) •

/-
‘:?j	 Sælgerpantebrev

(savtkryds)

•

~rm 8 g af Vangede by og sogn.
Gade og husn.  Lage rgårdsve j .

STEMPELMÆRKE

Anmelde,:
Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset,
2920 Charlottenlund.

Gontofto
KUN GYLDIOT,MED AFSTEMPLING AF

DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT

13v ^ g 3	 fif1.00 igt1
PANTEBREV

. Debitor: automekaniker Frank Wire

Bopæl:	 Lagergårdsvej 3, 2820 Gentofte,
erkender herved at være skyldig til

Kreditor: Gentofte Kommune

Bopæl:	 rådhuset, BernÅorffsvej 161, 2920 Charlottenlund,

Lånets størrelse: Kr.	 81.345,00

Skriver kroner ottetientusindetrehundredefiretifem

hvilken sum jeg forpligter mig til at forrente fra den 1. juli 1976

med 8% p.a. og afdrage med 1/20 i hver 11. juni og 11. december ter-

min, første gang 11. december termin 1976.

Pantebrevet henstår i den bebyggede ejendom uopsigeligt fra

ejer til ejer. Fra debitors side kan restgælden til enhver tid op-

siges med 3 måneders varsel.

Ved hvert ejerskifte betales et ekstraordinært afdrag med 1/3

af restgælden.

Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver

jeg herved kreditor 1. prioritets panteret i en parcel af ejendommen
matr. nr . 8 g af Vangede by og sogn, hvilken ejendom tilhører mig

ifølge skøde, der tinglyses samtidig hermed som betinget.

Ved bebyggelse respekterer nærværende pantebrev med opryknings-

ret sædvanligt byggelån og ved ejendommens prioritering så store

lån af almindelig og særlig realkredit eller sparekasselån, som kan

opnås i den færdige ejendom, dog at pantebrevet sammenlagt med de

fornævnte prioriteter ikke må overstige 85% af den af kommunalbe-

styrelsen ansatte værdi af den færdige ejendom.

Kreditors erklæring om, at der er forevist bygningsattest

skal være tilstrækkeligt bevis for tinglysningskontoret for, at

57/ .19 "75
NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a.

Form. 69
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sådan attest foreligger-.

Foranstående hæftelser: ingen.

'Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter

og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen,

herunder til de ved mit skøde pålagte, der respekteres.

løvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrevsformular A.)

Dato: 	 Pantedebitor: 	

Ægtefælle: 	

Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed:

Navn 	 .K.,-(.,:t.-C---i‘,9:,-‹ Navn 
	 ,	 ,...

	

,:r\ii ,,,;„}(f'vl._,	 f:.,:ty-tAiilil/ 

Stilling 	 c."--,---'1 	 /..,c,..4-.,4 	"..c..„„,/	 Stilling 	 JJ,,k,,,k/ (X1.1 

	

J.-)	 ';)	 (1 ) .,\ ,	 ‘ t \

•æl .
	 i) A---y- 	 --7" 2	 	 Bopæl 	 (K...

,,

	

() , ./1 ' ,1 \...:\ I il e,	 1 (),.. . ,	 q,.\. , ,	 • 	 .	 \ 

	

(1	 G ii	 ,	 ,,	 \..	 f

-  2 -‘?'	 Arv,A-(	 „,, t, ),:3 0 (<,;14,/vu'k/(-'\- u,.
\.

Tinglysningspåtegninger:



Justitsministeriets pantebrevsformular A.

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som anført på side 1, eller på et andet sted
Inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter
første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grund-

. lovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle fri-
ster I henhold til nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til postvæsenet her i landet, bortset
fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et gebyr på 2 °/0
af den forfaldne ydelse, dog mindst 50 kr.

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalings-
blanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. På-
krav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uan-
set bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en
opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse
om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, derunder leje og for-
pagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, for bygningernes vedkommende i et af staten godkendt
bygningsbrandforsikringsselskab.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter
— herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier — morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har
endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsoverta-
gelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Under-
rettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er lyst uden frist og udleveret af tinglysnings-
kontoret, kan han, når hele kapitalen indestår, uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 0/0 af pantebrevets restgæld, dog
højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske
inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jfr. pkt. 9 j.

9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen
kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er
afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkelig an-
give, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jfr. herved pkt. 2,
sidste punktum,

b) hvis debitor erklæres konkurs,

c) hvis debitors bo kommer under offentlig skiftebehandling som gældsfragåelsesbo. Det er dog en betingelse for, at
kapitalen kan forlanges indfriet, at der ikke senest 14 dage efter, at påkrav herom eller erklæring efter retspleje-
lovens § 680 er fremsat over for skifteretten eller eksekutor, stilles betryggende sikkerhed for rettidig betaling af
alle krav i henhold til pantebrevet, som kan forlanges betalt før eller i forbindelse med boets slutning,

d) hvis forberedende tvangsauktionsmøde vedrørende ejendommen er påbegyndt,

e) hvis ejendommen tages til brugeligt pant,

f) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

g) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

h) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

i) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

j) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidig, jfr. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten den-
ne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis der inden 4 uger efter, at ejendommen er
solgt eller overtaget på endelig tvangsauktion, betales restancer på dette, foranstående og sideordnede pantebreve samt
inden samme frist betales j øvrigt forfaldne beløb efter auktionsvilkårene. Pantebrevets bestemmelser om misligholdel-
se, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller ,delvist forfalder ved ejerskifte,
kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.
Hvis den ufyldestgjorte panthaver eller auktionskøberne sælger ejendommen inden 6 måneder efter den endelige
tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte;



Tilsynsrådet for Københavns amt, den -/97641/4
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45)3	 Akt: Skab ,Ç) nr. ÅS

Helt eller delvist på matr. nr .	 ANMELDER:

2 cu, 7 fi, 9 dp, 9 dx Vangede,

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

RygÅrdsvænget 6
,'2000 Hellerup
01 -6226 44

Overfredningsnævnets afgørelse

af 30. august 1988

om fredning af Brobæk Mose i Gentofte

Kommune (sag nr. 2701/87).

Fredningsnævnet for Københavns Amts Fredningskrecs har ved afgørelse

af 20. januar 1987 efter naturfredningslovens kapitel III bestemt

fredning af Brobæk Mose i Gentofte Kommune uden tilkendele af erstat-

ning. Fredningen omfatter ca. 12,4 ha, der tilhører Gentofte Kommu-

ne, idet dog Københavns Kommune ejer en sti langs Gentofte Sø i den

østlige del af fredningsområdet. Fredningssagen er rejst i 1973 af

de daværende fredningsplanudvalg for hovedstadsområdet og - da ud-

valgene i 1977 hævede sagen - videreført af Danmarks Naturfrednings-

forening. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Overfrednings-

nævnet af Gentofte Kommunalbestyrelse.

Fredningsområdet ligger mellem nordvestsiden af Gentofte Sø og Bro-

gårdsvej. Hele området er byzone og såvel mod nord som mod syd/syd-

vest omgivet af bymæssig bebyggelse.

matr.nr . 97 Gentofte samt "bd" og "be".
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Efter de af Gentofte Kommunalbestyrelse i 1985 vedtagne ændringer af

kommuneplanen for Gentofte Kommune er fredningsområdet (bortset fra

ca. 0,2 ha) samt et tilgrænsende areal (regnvandsbassin) ved Brogårds-

vej udlagt som område 5.F2 til "offentlige formål - grønt område,

rekreativt friareal" og med bl.a. den ramme for lokalplanlægningen,

at området skal friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger

til områdets drift, nerunder-bådehuse m.v. De nævnte ca. 0,2 ha af

fredningsområdet er i kommuneplanen henført til område 5.B44, der er

udlagt som villaområde. Kommunen ejer den vestlige del af område

5.844 til og med matr.nr . 29 h Vangede.

Oprindelig har Brobæk Mose været-en'del af det egentlige søområde Gen-

tofte Sø, men er i dag en tilgroningsmose, som efter vandtilførsels-

forholdene kan betegnes som et stort kærområde. Ved ændringer i næ-

ringsforhold og vandstandsforhold (mere tørt), vil kæret naturligt ud-

vikle sig til et budksamfund og som slutstadium til blandet løvskov.

Stadierne i dette naturlige udviklingsforløb er repræsenteret i Bro-

bæk Mose og forklarer dens varierede flora og fauna. Den nordvest-

lige del af mosen har karakter af naturskov, idet den har ligget ufor-

styrret og uplejet hen i over 50 år og nu rummer mange store delvis

væltede og delvis udgåede træer.

Gentofte Kommunalbestyrelse har for Overfredningsnævnet ønsket fred-

ningsområdet reduceret med dels de ca. 0,2 ha i villaområdet, dels

ca. 1,3 ha i det nordvestlige hjørne og dermed stort set alle de area-

ler i fredningsområdet, som ligger uden for søbeskyttelseslinien efter

naturfredningslovens 	 47 a. Disse arealer er ikke mose, men blot en

overgangszone til mosen, og de indeholder ikke zoologiske og botani-

ske forekomster, som ikke - og typisk i rigere mål - findes i det

egentlige moseområde. Som det fremgår af kommuneplanen, er det Kom-

munalbestyrelsens hensigt at bevare også de ca. 1,3 ha som grønt om-

råde, men en fredning af arealet vil unødigt binde fremtidige kommu-

nalbestyrelsers planlægning af området i strid med intentionerne bag

kommuneplanloven.

For det tilfælde, at fredningsområdet ikke bliver reduceret som øn-

sket, har Kommunalbestyrelsen påstået kommunen tilkendt erstatning

2
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med 370 kr. pr. m2 svarende til den offentlige vurdering

villagrunde i området.

1986 af

2
Hovedstadsrådet har tilsluttet sig Kommunalbestyrelsens synspunkter.

Danmarks Naturfredningsforening har indstillet, at Fredningsnævnets

afgørelse stadfæstes. De omstridte ca. 1,5 ha fungerer som "kappe-

og servicearealer" for det egentlige moseområde, og kommunens argumen-

tation viser i sig selv, at en fredningsmæssig sikring af også disse

arealer er nødvendig.

Naturfredningsrådet har ligeledes anbefalet, at Fredningsnævnets af-

græsning af fredningsområdet opretholdes. De ca. 1,3 ha virker ikke

blot som "stødpude" for mosens fugtigere dele, men rummer naturviden-

skabelige værdier i form af mange plantesamfund, en rig flora og et

rigt fugleliv. De ca. 0,2 ha øst for regnvandsbassinet ved Brogårds-

vej fungerer også som "stødpude", men har mindre videnskabelig værdi.

Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Entomologisk

Forening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og Zoologisk Museum

har tilsluttet sig Naturfredningsrådets vurdering. Det er herunder

fremhævet, at de ca. 1,3 ha rummer selvstændige - navnlig entomo-

logiske - værdier og på grund af de mange døende og døde træer huser

flere forskellige arter af flagermus.

•
I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 11 med-

lemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at der efter naturfredningslovens kapitel III fastsæt-

tes fredningsbestemmelser for Brobæk Mose.

Om fredningsområdets afgrænsning bemærkes:

Det ca. 0,2 ha store areal øst for regnvandsbassinet ved Brogårdsvej

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



rummer ikke væsentlige fredningsmæssige værdier. Arealet, der som

nævnt er udlagt i kommuneplanen til bebyggelse, bør udgå af frednin-

gen. Det tiltrædes derimod, at fredningen omfatter det omstridte ca.

1,3 ha store areal. Dette areal, især den sydlige del, rummer betyde-

lige naturværdier og bør i overensstemmelse med kommunens aktuelle

planlægning friholdes for bymæssig bebyggelse og opretholdes som

grønt område. Kun den nordligste del af dette areal ud mod Brogårds-

vej bør i givet fald kunne overgå til anden anvendelse, men dette bør

på grund af beliggenheden umiddelbart nord for moseområdet forudsætte

en helhedsplanlægning af anvendelsen af i hvert fald de kommunalt eje-

de arealer langs sydsiden af Brogårdsvej.

Overfredningsnævnet kan iøvrigt tiltræde fredningsområdets afgræns-

ning.

Om fredningsbestemmelserne bemærkes:

Den del af fredningsområdet, der har karakter af naturskov, bør beva-

res som sådan og undergives særlige fredningsbestemmelser med forbud

mod at foretage indgreb i vegetationen, herunder fjerne udgåede træer

og nedfaldne grene. Naturskoven bør som fredningsområdet iøvrigt væ-

re offentlig tilgængelig, og de eksisterende trådhegn må fjernes.

Alene med det formål at søge forhindret, at løsgående hunde færdes i

naturskoven, bør der anbringes nye hegn omkring denne. Da natursko-

ven kan forekomme æstetisk mindre tilfredstillende, bør der endvidere

anbringes information om formålet med og betydningen af, at arealet

henligger urørt og uden pleje.

Da kommunen ejer arealerne langs sydsiden af Brogårdsvej uden for

fredningsområdet og kan begrænse fredningsområdets udstrækning mod

nord, er der ikke tilstrækkelig anledning til at bibeholde den fred-

ningsbestemmelse, hvorefter Fredningsnævnet skulle meddele dispensa-

tion til opførelse i fredningsområdet af spejderhytte og bådeskure

m.v. Også sådan bebyggelse må henvises til arealer uden for fred-

ningsområdet.

I hvert fald efter den foretagne begrænsning af fredningsområdet og

den fastsatte beføjelse for Kommunalbestyrelsen til at udtage et areal
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af fredningen tiltrædes det endvidere, at der ikke tilkendes Gentofte

Kommune erstatning i anledning af fredningen.

Realiteten i de øvrige af Fredningsnævnet fastsatte fredningsbestem-

melser kan i det væsentlige tiltrædes.

Idet Fredningsnævnets afgørelse af 20. januar 1987 ophæves, fastsættes

herefter følgende fredningsbestemmelser for det . ca. 12,2 ha store om-

råde, som er afgrænset på kortet der hører til Overfredningsnævnets

afgørelse (fredningskortet), og som helt eller delvis omfatter

matr.nr . 97 Gentofte samt matr.nr . 2 cu, 7 fi, 9 dp og 9 dx Vangede

og de umatrikulerede arealer "bd" og "be":

	

1.	 Fredningens formål. 

Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier,

der knytter sig til området, og at sikre og regulere offentlig-

hedens adgang til området.

Bevaring af området. 

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

Der må således ikke foretages terrænændringer eller ændringer

af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke op-

føres bebyggelse eller foretages yderligere beplantning, med-

mindre en sådan ændring i områdets nuværende tilstand er til-

ladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispen-

sation efter	 11.

	

3.	 Begrænsning af fredningsområdet. 

Den nordvestligste del af fredningsområdet indtil den på fred-

ningskortet angivne linie udgår af fredningen, såfremt Gentof-

te Kommunalbestyrelse vedtager en lokalplan, der i det mindste

omfatter dette areal og de øst derfor liggende ejendomme mellem

Brogårdsvej og frednin g sområdet til og med matr.nr . 29 h Vange-

de.

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



je 'rr .-Ze'nændtinger-og afvanding. 

Som .anført i	 2' må der ikke foretages terrænændringer, herun-

der afgravning, opfyldning eller planering. Der må heller ik-

ke foretages yderligere afvanding af det fredede område eller

foretages regulering eller rørlægning af vandløb. Fredningen

er ikke til hinder for sædvanlig vedligeholdelse af eksisteren-

de dræn, grøfter og vandløb.

	

§ 5.	 Yderligere beplantning. 

Uanset	 2 må der plantes løvfældende buske eller træer på. et

indtil 4 m bredt bælte langs Brogårdsvej,

Naturskov. 

,	 —4 •

De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for

"naturskov", skal bevares som naturskov uden indgrgb af nogen

art bortset fra foranstaltninger til bekæmpelse ar-Sjørneklo.

Anden vegetation må ikke opgraves eller fjernes på anden måde,

og de døde træer, grene og stubbe må kun fjernes, hvis .de er

til ulempe fgr færdslen på stier.

Det't'Jålæggesentofte Kommune at fjerne de eksisterende tråd-

hegn og på den strækning, der er særligt markeret på frednings-

kortet, opsætte nye lave trådhegn i en højde og udformning,

som kan modvirke, at løsgående hunde kommer fra stien ind i

skoven.

Det pålægges endvidere KoMmunen at opsætte en eller flere in-

formationstaVler med gplYsning om formålet med, at arealet

henligger uplejet.

	

7.	 Sti- og vejanlæg. 

Der må ikke anlægges veje eller befæstede stier ud over de på

fredningskortet viste stier, men fredningen er ikke til hinder

for, at der i øvrigt etableres passagemuligheder i området.

6
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8. Bebyggelse og andre faste. konstruktioner0 ,anlæg,-

Som anført i	 2 måder ikke opføreslbebyggelSe (herunder spej-

derhytter, bådeskure, boder el.lign.), og .der må heller ikke e-

tableres andre faste konstruktioner eller anlæg. Eksempelvis

må der ikke opstilles master, vindmøller, fugletårne og skyde-

platforme, og der må ikke etableres f.eks. boldbaner, parke-

rings- eller oplagspladser. Der må heller ikke anbringes cam-

pingvogne, telte, ophalede både el.lign. Om hegning henvises

til	 9.
•

9. Offentlighedens adgang.,

Offentligheden har adgang til det fredede område. Der må kun

foretages hegning til opfyldelse af påbudet i ,& 6,.stk.2, og

af hensyn til naturvidenskabelige, sikkerhedSb-æ'ssige og midler-

tidige arbejdsmæsige formål.
9.

ld." Naturpleje. 

Det pålægges Gentofte Kommune at foretage naturpleje for at

sikre åbne vandflader:i tagrørstikgroninger!og i øvrigt for at

skabe de bedst mulige livsbetingelser for områdets flora og

fauna i overensstemmelse med fredn =ingens formål, se dog	 6,
stk. 1, om naturskoven.

Dispensation. 

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-10 kan meddeles efter

reglerne i naturfredningslovens	 34, når det ansøgte ikke vil

komme i strid med fredningens.,,form41.

På Overfredningsnævnets vegne

I	 „„

Bendt Andersen
overfredningsnævnets formand

bop

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



1-vffltende,af 0.verfre .dningskvriet • d 'er) Yo. august 1988--

,rufn.d.afgørelse.begæres tinglyst het-';'eller

på Matr.• nr. 2 cp, 7 fi, _9„dp og 9 dxari.g&de, matr.

•

nr. 97-Gentofte samt "bd" og "be".

den	 . :September 1988.

e:-fredningsna"wnet for Ketienhåni imtsrådskr ds
Gentofte civilret

Ryg4 •d§va3njet 6
2900 Hellerup
01 - 62 26-44

I. Heide-Jørgensen.

civildommer	 formand..

11:,,...9PWP:T I PA.94?.(.)«N

:::UFP,8.8.. 1

RZ.figN i §:gNIY)F.TE
LYST.

enparten ritighect bekrefteG

Solveig Rylander
TingbogsregistrEtor
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SIGNATUR FOR KLARING

	  Fredningsgrænse

'////. Naturskov, jfr.§6

Lavt trådhegn, jfr. § 6

Befæstede stier, jfr. § 7

Sydøst grænse for areal, der kan
udgå, W.§ 3

• • • •

GENTOFTE SØ

97

1:2000
KOPI AF MATRIKELKORT AF NOVEMBER 1984

.//
2CU

BROBÆK MOSE

Del af
Vangede By,Vangede
Gentofte By, Gentofte

Gentofte Kommune
KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

FREDNINGSKORT

OVERFREDNINGSNÆVNETS
fredningsafgørelse af August
1988i sag nr.2701/87

..\N	 W-7S-



.	 .
Gade og Hus Nr.:

(hvor saadant lindes)

Alir. Nr., Ejerlav, Sogn: 7
(i København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands.

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

Sogn.

af Vangede.

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

/g/

Akt: Skab .SZ Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Ejers	 Brogaardsvej 40 A.Is} BopælRaadhuset, Chl..#1•IÇ

•

Anmelderens Navn og .Bopæl (Käntor): • . ,
Gjentofte Kommunes økonomiske

Forvaltning.

Stempel:	 Kr.e"'"'D Øre.

r./ ~A 4~ /7 - '/"

~7 Ct.-4 "2,z7. 7 „-c.---.
Mellem undertegnede Nordisk Insulinlaboratorium som Ejer og

nedenundertegnede Gjentofte Kommunalbestyrelse paa Gjentofte Kommunes

Vegne som Lejer er oprettet følgende

Lejekontrakt:

Nordisk Insulinlaboratorium udlejer herved til Gjentofte

Kommunalbestyrelse paa Gjentofte Kommunes Vegne en Del af Matr. Nr.

7 ad- af Vangede, ialt ca. 6.200 md . Arealet, der er vist paa en nær-

værende Kontrakt vedhæftet Plan, er beliggende umiddelbart ved Bro-

gaardsvej. Det er Kommunens Hensigt . at anvende det til et Overløbs-

bassin for Oplandets Kloaksystem.

Lejemaalet har taget sin Begyndelse den	 Juli 1946.

Det er uopsigeligt fra Ejerens Side, medens det fra Lejerens

Side kan opsiges med et Aars Varsel til en	 Januar eller	 Juli.

Lejen andrager 800 Kr. aarlig, der betales med 800 Kr. samtidig med

nærværende Kontrakts Underskrift og derefter med 400 Kr. halvaarlig

hver 2' Januar og	 Juli, første Gang	 Juli 1947.

Det lejede Areal udstykkes og matrikuleres særskilt for Leje-

rens Regning og maa ikke behæftes af Ejeren.

Foruden Lejen betaler Lejeren samtlige de Arealet pashvilen-

e Skatter og eventuel Vejafgift, Kloakbidrag og lign.

Lejeren sætter og vedligeholder Hegn om det lejede.

Hvis Lejeren skulde ønske ,at overdække Arealet eller en Del

deraf maa denne Overdækning kun foret.lges saaledes, at Udsigten fra

Hospitalet ikke væsentlig forringes.

Ved eventuel Tilbagelevering af Arealet til Ejeren er Leje-

ren pligtig til at fjerne Bassinet samt til at aflevere Arealet i ren-

set og græsbesaaet Stand.

I Tilfælde af Lejerens Misligholdelse af nærværende Kontrakt,

herunder Udeblivelse med Leje, kan Ejeren ikke kræve Kontrakten ophæ-

vet, men kan naturligvis kræve ethvert Tab som Følge af Misligholdel-

sen dækket, herunder Sagføreromkostninger og lignende.
Bestillings-
Formular

D Jensen & Kfeldskov, AIS, København.



Saafremt Gjentofte Kommune opgiver at benytte Arealet til

Overløbsbassin'er saavel Ejer som Lejer berettiget til at opsige

Lejekontrakten med 6 Maaneders Varsel til den 1' i en Maaned.

Nærværende Kontrakt maa paa Lejerens Bekostning tinglyses

paa . Foliet for den lejede. Ejendom.

Gentofte, den 29/1 1947.

Som Ejer:	 Som Lejer:

Nordisk Insulinlaboratorium	 Gjentofte Kommunalbestyrelse.

(sign.) H. C. Hagedorn. 	 (sign.) Aage E. Jørgensen.

/ V. Vogt.

1.-"S2zt i Dagbogen tor Retskreds Nr. 211~haVn* Mtti

amts% Mk. dta	 ,z-

/

eeked

-

Genparte



Jensen & Kjeldskov, AIS.

Akt: Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

fricer-Nr. 7ad, Vangede.

Oversigtsplan.
Nov..

100m

/2000
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Anmelder:

(28. AH 1977*	 8 3 B 1

Deklaration

Gade og hus nr.:

8 3. Vangede by og sogn

4. MAJ 1977* 	 9975	 Transformerstation og kabler

Stempel: 25	 kr. 00 øre Akt: Skab nr./g(
(udfyldes af dommerkontoret

Trfst nr. 4999, Stolpegård
industri nord

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

eller (I de sønderjydske lands-

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

NESA A/S
Strandvejen 102
2900 Hellerup

Gentofte Kommunalbestyrelse

Bernstorff svej 161, 2920 Charlottenlund

meddeler herved NESA A/S eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettig-
heder, en fra7orF, og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

Mtr. nr. 8 g af Vangede by og sogn

at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige underjor-
diske kabler, således som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang
for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.

Endvidere er	 indgået på:

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

at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og

at løvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående el-
kabler overholdes.

For tilladelsen gælder iøvrigt:

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

at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse fornødne beskæring
og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes reg-
ning, og

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

Bestillings-
formular
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Jensen & Kjeldskov A/S, København
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Er.s.tatiajagefi.u£1:loetalasaår.asilaa~L~arlDgA;IRarle6sLe.klaratrit.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af deklarationens bestemmelser er NESA A/S.

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendom-
mens folio i tingbogen.

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

Charlottenlund
	 den	 19

4. april 	 77 

Som ejer:  Gentofte . Kommunal h p s tyre 1 SP

Jørgen Gotfredsen	 P. Sevel

772ga/ 	å	 %tv

4‘/-7=7/~7./o/72,?/»9	 Indført

h~	 .7,9 45/2, g
~,,,g,/;:;:--?‘K., ~J-2-7~ . den ), 8

agbogen for retsler s nr. 8
entofte civil r

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 8
Gentofte civilret

den 2 4 MAJ 1977

C c n p t.rt o ns Itigtic31:1ø d balu-Wrt,op..
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Jensen & Kjeldsko • A/SY -1 fløj
HTh P f.914
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)
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formular

H

---Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 bo og 8 g	 Stempel:	 2 kr.	 øre

(I København kvarter) af Vangede by
eller (i de sønderjydske lands- og sogn.
dele) bd. og bl. f tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.

Akt: Skab
	

nr. iù
(udfyldes af dommerkontoret)

DEKLARATION.
••■111~J.M.■■••~1.~.1111,..101~•~11*~~~1

Undertegnede ejer - af ejendommen mtitz::,-•''nr'.--8 bo og 8 g

af Vangede by og sogn meddeler herved tilladelse til, at den på
vedhæftede plan påtegnet om dens henhører hertil med blå farve

angivne hovedvandledning med tilhørende OO mm skyder skal for-

blive'liggende som angivet på planen, og jeg forpligter mig og

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

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

for den, ligesom der ikke indenfor et areal på 1,5 m til hver

side for ledningens midtlinie må foretages nogen bebyggelse

eller andet, der kan være til gene for ledningens eftersyn, re-
paration eller fornyelse.

Ledningen ejes og vedligeholdes af Gentofte Kommunes

Vandforsyning, der til enhver tid skal have adgang til at lade

reparations- og vedligeholdelsesarbejder udføre, idet kommunen

dog er pligtig 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. Det omhandlede forhold er i
øvrigt idet hele undergivet vandværksregulativets\bestemmelser.

Denne deklaration bliver at stemple og tinglyse som ser-
vitut på matr. nr. 8 bo og 8 g af Vangede by og sogn med påtaleret

for ejeren af denne ejendom og Gentofte Kommu#albestyrelse, hver
GLK.T.F.

Jenselli i & Kje. dsl-	 7o%C•S.



•

for sig eller i forening.

Med hensyn til de ejendommen allerede påhvilende
servitutter og pantehæftelser henvises til tingbogens ind-
hold.

Gentofte Kommunalbestyrelser den 15. oktober 1963.

A. L. østerberg
sign.	

/P. Andersen
sign.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Anna
1101111* Birks den /.',	 /163

Lyst

•



• 4' ■
*

it)(=1

/. 0 p	

/.7

•■Z
,10

/-
d

4di

.p>
/ /	 a+. ■■•

■-• -)z

/

/

8

c. •

S00333077S 3_P_181
A00563136A 88313463

6	 •	 /
•=•••

111111111

O

a
ca

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

4;(9-zA957-er	 clela'reZZle.072 CV1-5/IC99X3
Gentofte Kommunalbestyrelse
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Akt.: Skab P nr. /g/
(Udfyldes af dommerkont.)

Matr. nr., ejerlav:
	

Anmelder:
5a, 5bf, 5bg,.8rog 31f, Vangede

	
Landinspektørfirmaet LE34 A/S

8 cif
	

Energivej 34
2750 Ballerup

Tinglysningsafgift kr. 1.400
	

Tlf.: 77 33 22 22

HK nr.: 1261

Dekl. nr.: 1261-14

Gentofte kommune

DEKLARATION

for 132 kV elkabler

CIRIGJ.NAL 4122S1 01 00ü0.009:.

meddeler herved med bindende virkning for nuværende og efterfølgende ejere

DONG Energy Nord Elnet A/S
CVR nr. 21158739

( i det følgende kaldt Selskabet) eller den, til hvem Selskabet måtte overdrage sine rettigheder, ret til på
ejendommene matr. nr.:

8 chc
5a, 5bf, 5 ba,p/oci 31f, Varmede

at lade anbringe og opretholde et 132 kV kabelanlæg samt et lyslederkabelanlæg med fornødent tilbehør.

Anlægget og dets omtrentlige placering fremgår af vedhæftede planer.

Selskabet har til enhver tid ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte det omhandlede anlæg.

Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring kablet som lovgiv-
ningen til enhver tid foreskriver.

Jorden over kabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med almindelige
redskaber.

Der må på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på 1 m til begge sider for kabelanlæggets
midtlinie, svarende til en samlet bredde på 2 m

ikke opføres bygninger

ikke etableres veje eller foretages terrænændringer, hverken ved afgravning eller påfyldning uden efter
nærmere aftale med Selskabet

ikke foretages grubning, dræning, boringer eller andet, hvor der er risiko for kabelanlægget, uden at det
er anmeldt til Selskabet senest 8 dage før arbejdets begyndelse. Selskabet skal herefter for egen reg-
ning påvise eller - om nødvendigt - frilægge kabelanlægget

DONS
energy

IWALLJNG BECK

DONG Energy Nord Elnet A/S Nesa Alle 1
CVR.nr . 21158739	 2820 Gentofte

Pf. 72 10 10 10

Dong Energy er en sammenlægning af DONG, Elsam, ENERGI
E2, Frederiksberg Forsyning, Nesa og etdelen af Københavns
Energi.

Form. 267 G
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Gentofte kommune
som ejer:

OLE PH)LIP
o4 VE,.7

- ikke foretages skovrejsning eller anden beplantning, uden at lodsejeren har kontaktet Selskabet med
henblik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen.

Skader opstået ved anlæggets etablering, vedligeholdelse, udskiftning eller fjernelse udbedres ved Selska-
bets foranstaltning.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Selskabet, eller hvem
man måtte overdrage sine rettigheder.

Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på ejendommene.

Med hensyn til de på ejendommene hvilende servitutter og behæftelser af enhver art henvises til tingbogen.

Nærværende deklaration respekterer prioritering og omprioritering.

Når anlægget ikke længere bruges, og lodsejeren anmoder herom, er Selskabet forpligtet til at aflyse dekla-
rationen og fjerne anlægget.

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Bygningsmyndigheden, den 22

	J
Å& KO	 AD NIELSEN

2o4n, •



Matr. nr:	 5a 8df 31f

Ejerlav:	 Vangede

Eiedevskocie: 	 1 -22-55
Kommune:	 Gentofte
Udfærdiget i	 oktober 2006
Lsp.sags nr.:	 020437	 dg1:44*‘0
Tegning:	 TL.43	 Lars Hvidbjerg Serensen

Beregnetitegnet	 LA/4	 06.1 t2006
Fil:	 6:12002$.10204371Deldaratkfisrids1Ramme-043-2d-020437.dgn
1:4000

•

•

N

Planen viser anlæggets omtrentlige placering
Ledningsoplysning kan bestilles hos Dong Energy

LEM

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE3i
❑ LE34 Ballerne	 Energlwri 34	 2750 Bannere	 M7733222
❑ LE34 Tårnby	 Fuglebrekvej 3D 2770 Kastrup	 W.7733228
❑ LE34 Fred~ind Ladevel 44	 3600 Frederikssund W. 47 31 04 2
❑ LE34 Mus	 Rffluteesej 7	 mio Århus	 71f. 86 15 90 1
❑ LE34 Randens	 HwpMepade 10 6600 Randers	 W. 66 42 39 4



Planen viser anlæggets omtrentlige placering
Ledningsoplysninger kan bestilles hos Dong-Energy

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34
❑ LE34 Benene)	 Energleej 34 2750 ~p	 7877332222
❑ LE34 Tårnby	 Rglebrebej 3D 2770 Kastrup	 71. 77332288
❑ LE34 Frederikssund Luderel 41 	 3800 Frede ard IL 47 31 04 23
❑ LE34 Århus	 Rylerderei 7	 8210 Mars	 11.88 15 90 11
❑ LE34 Randers 	 Hospilelsgade 10 8900 Renden	 18. 88 42 39 44

N

Matr. nr.	 5bg 5bf

Ejerlav:	 Vangede

Ejedevskode:	 1-22-55

Kommune:	 Gentofte

Udfærdiget i	 november 2006

Lsp.sags nr.:	 020437	 ti sree FNk r9

Tegning:	 TL44

Beregnetftegnet	 LAN	 13.11.2006

Fe:	 S:N20021.10204371DeldarationstidslRarnme-044-2d-020437.dgn

t2000

■



• LEX

- Vi arbejder for DONG Energy

Retten i Lyngby
Tinglysningskontoret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

LE34 Ballerup
Energivej 34

2750 Ballerup
Tlf : +45 77 33 22 22
Fax: +45 77 33 22 99

Web: www.le34.dk

Lars Hvidbjerg Sørensen
Direkte: +45 77 33 22 06
Mobil: +45 51 31 42 06

E-mail: Ihs@le34.dk

Dato 10.01.2007
Initialer. HLJ/LHS

Sag/akt: 020437/1119

HK 1261, 132 kV kabler
Deklaration for matr.nr . 5a, 5bf, 5bg, 8df og 31f Vangede

Deklarationen fremsendes igen, idet jeg oplyser følgende:

1. Kablet er nedgravet på 5bf. Det vedrører således kun grund (ikke bygning).
2. Det er en fejl, at vi har skrevet 8f. Deklarationen bedes lyst på 8df. Jeg har rettet fejlen på deklaratio-

nens første side. På det tilhørende rids stod det rigtigt (8df).

Med venlig hilsen
LE34 ,

Lars Hvidbjerg rensen

•

•

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 NS
Søren Boysen • Lars Vognsen Christensen • Dorte Ellegaard • Jørgen Bang Jakobsen • Henrik Welersae Jensen

Henrik Lennartz-Johansen • Steen Lund • Jens T. B. Madsen • Anders Nygaard Møller • Gunnar Aage
Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening



	

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 8 G m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 11.01.2007 under nr.	 1171
Senest ændret den	 : 11.01.2007 under nr. 	 1171

Side:	 7

Akt.nr.:
P 181

tillige lyst på matr.nr . 5 a, 5 bf, 8 df, 31 f samt 5 bg Vangede

Retten i Gentofte den 24.01.2007

Eva Haargaard

•

•



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

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 8 k af Vangede -By-,--
(i København Kvarter) Gj "-€;ntofte Sogn.

eller (i de sønderjydske Lands-

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

Sogn.

Akt: Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

•

Gladsaxe Sogneraad m.fl.
Bopæl:

17,,~032(i/h/h1Cia.

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant findes)"

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):	 -

Gj entofte ` Kommunes ØkonoMikontor.

Kr.	 Øre.Stempel:

KØBEKONTRAKT T.

Undertegnede ' Gj entofte Kommunalbestyrelse sælger og over-

.
drager herved til medundertegnede Gladsaxe Sogneraad, Herløv Sogne-

raad, Lyngby-Taarbæk Sogneraad, Søllerød Sogneraad og Gjentofte

Kommunalbestyrelse paa de respektive Kommuners Vegne som Ejere af

"Fattig- og Forsørgelsesanstalten Stolpegaard" i det hidtil gæl-

dende Forhold, en Parcel af den Gjentofte Kommune i Henhold til

Skøde, t.inglæst den 15' September 1909 tilhørende Ejendom Matr. Nr.

8 d af Vangede By, Gjentofte Sogn, hvilken Parcel ligger umiddel-

bart Øst for den Stolpegaarden tilhørende Parcel Matr. Nr. 8 f af

Vangede By, Gjentofte Sogn.

Det solgte Areal skal have en Størrelse af ca. 15300 nia , idet

det . skal være dobbelt saa stort som et af Stolpegaarden ved Købe-

kontrakt af Dags Dato til Gjentofte Kommune overdraget Areal af
4B (

Købers

Matr. Nr. 8 a af Vangede By, Gjentofte Sogn, hvilket Areal er an-

slaaet til at' have en Størrelse af ca. 7650 m2.

Det bemærkes, at i Henhold til den af Amtsraadet den 101Juni

1925 stadfæstede Vedtægt for Fattig-og Forsørgelsesanstalten

"Stolpegaard" ejer Gjentofte, Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune

hver 25% af nævnte Anstalts Værdi, Gladsaxe Kommune 18.3/16 % og

Herløv Kommune 6. 13/16 %.

Handlen er sket paa følgende

•

Bestlll Inga

Formular

C



V I L K A A R:

§ 1.,

Parcellen overdrages i den Stand, hvori den nu er og fore-

findes, med alt rette Tilhørende og Tilliggende og med de Rettig-

heder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt Ejerne

ifølge deres fornævnte Adkomster og ældre Adkomster, i'hvilken

Henseende det særligt fremhæves:

1. at der til Statskåssen svares aarlig Jordebogsafgift og ved Ejer-

skifte Rekognition,

2. at der 15' Januar 1868 er læst Deklaration, hvori en tidligere

Ejer erkender, at han og efterfølgende Ejere ikke skal have Ret

til at befare en fra Ejendommen til Kongevejen ved Ørnegaards

Jorder førende Vej, paa hvilken ikke kan vindes Hævd,

3. at der den 21 1 September 1887 er læst Deklaration'angaaende en

Rørledning,

4. at der den 13' August 1913 er tinglyst Deklaration om Telefon-

kabler,

5. at der den 26 1 September 1923 er tinglyst . Deklaration om Elektri-

citetsledninger og Master.

§ 2.

Det solgte Aral . er en tidligere Grusgrav, der efterhaanden

opfyldes med Dagrenovation.

Gjentofte Kommune er berettiget til stadig at foretage Op-

fyldning af det solgte Areal med Dagrenovation, o Gjentofte Kommune

skal først afgive Arealet efterhaanden som denne Opfyldning efter

Kommunens Skøn er tilendebragt. 	 •

Køberen faar altsaa først Brugsretten over Arealet efterhaan-

den som dette afgives af Sælgeren.

De i nærværende Paragraf indeholdte Bestemmelser med Hensyn

til hvilke Gjentofte Kommunalbestyrelse paa Gjentofte Kommunes Vegne

har Paataleret, vil være at lyse sOm:servitutstiftende paa den solgte.

Parcel.

§ 3.-

Som Vederlag for nærværende Overdragelse har Køberne ved



Købekontrakt, der er udstedt samtidig hermed, overdraget Sælgeren et

Areal, stort ca. 7650 1112 af Matr. Nr. 8 a af Vangede By, Gjentofte

Sogn.

§.4 ■

Køberen lader paa egen Bekostning den solgte Parcel udstykke.

-De_efter :1Jdstykningen 'forfaldende, Ejendommen paahvilende

Skatter . og Afgifter betales . af Køberen, ' der ogsaa betaler alle Om-

kostninger ved nærværende Handel, dog ikke eventuelt Salær til Sælge-

' rene Sagfører;

I Henhold til foranstaaende erklærer Gjentofte Kommunalbe

S'tyrelse herved paa Gjentofte Kommunes Vegne . paa de fornævnte Vilkaar

at haVe solgt denfOran ommeldte Parcel til de foran ommeldte Kommuner

som Ejere af Stolpegaarden i det forannævnte Forhold.

Af Hensyn til Stemplingen ansætter vi herved

paa ,Tro og Love Værdien af den 'overdragne Ejendom

til 500 Kr. pr. Td.'Land eller 	 1150 Kr.

Værdien af de overtagne-Byrder og Servituter

anslaas til ej at overstige 	 	 50 "

Iait 	 . 1200 K .

Stempel heraf 	 12 Kr.

Charlottenlund

Som :Sælger:

Gjentofte Kommunalbestyrelse, d.

(sign) H:Parkov,
/ I.Dam.

Sølletød Sognetaad.

(eign) ClausenjUnd6n.

den	 10' Januar	 1929.

Som Køber:

Gjentofte Kommunalbestyrelse.
(sign) H,Parkov.

/ I.Dam
Lyngby-Taarbæk Sogneraad.

(sign) Ingv.Nørgaard.

Herlev Sogneraad pr.Herlev.	 Gladsaxe Sogneraad.
(sign) Peter Knudsen.	 (sign) Fr.Willumsen.



SKØDE.
••1■11•.1

I Henhold til Landbrugsministeriets Skrivelse af 23 1 Sep-

tember 1929 er den ved foranetaaende Købekontrakt solgte Parcel

udstykket og særskilt matrikuleret under Matr,Nr,8 k af Vangede

By,Gjentofte Sogn,af Hartkorn 0 Tdr.l Skp.1 Fdkr.14 Alb, og af

Areal 15363 ma,

Da Københavns Amteraad i Skrivelse af 9'Januar 1929,af hvil-

ken Skrivelse en Genpart er vedhæftet nærværende Skøde,har givet

sit Samtykke til nærværende Salg og da KØberen samtidig hermed

har tilskødet Gjentofte Koftmunalbestyrelse paa Gjentofte Kommu-

nes Vegne et 7682 m2 stort Areal,der er særskilt matrikuleret

under Vatr,Nr,8 1 af Vangede,,By,Gjentofte Sogn,saa skøder og

endelig overdrager undertegnede Gjentofte Kommunalbestyrelse

paa Gjentofte Kommunes Vegne herved til medundertegnede Glad-

saxe Sogneraad,Herløv Sogneraad,Lyngby'Taarbæk Sogneraad,Sølle-

rød Sogneraad.og.Gjentofte.Kommunalbeetyrelse.paa.de  respektive

Kommuners Vegne som Ejere af "Fattig-og Forsørgelsesanstalten

Stolpegaard",i.det,hidtil.gældende Forhold den foran ommeldte'

Parcel Matr.Nr,8  k af Vangede By,Gjentofte Sogn,af Hartkorn og,

Areal som anført.

Det bemærkes,at i Følge en den 10'Juni 1925 af Københavns 41,
Amteraad stadfæstet Vedtægt ejer Gjentofte,Lyngby-Taarbæk og

Søllerød Kommune hver 25 % af "Stolpegaard",Gladeaxe Kommune

18 ,/16-% og Herløv Kommune 6 13/16 %.

Gjentofte Kommunalbeetyrelse,den 28!November 1929.

( 'sign) H.Parkov.
/

Foranstaaende Købekontrakt begæres tillige lyet som servitut-
stiftende forsaavldt angerar Bestemmelserne i den § 2.

For Vedkommende:
Gjentofte Kommunes . økonomikontor.

(sign) . I.Dam
/ V. Vogt.

Den fornævnte Ejendom med Hartkorn . if.Appr.23/9 29 0 Tdr.]. SkP.•
1 Fdk.1-å- Alb. er ikke særkilt'ansat til Ejendomsskyldværdi.

Københavns Amtstue,d.19/3 30.
(sign) A,Reimuth

/ Molin.

Jensen & Kfeldskov, AIS, København.



Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andri- Pååtegninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 8 k af Vangede By,	 Akt: Skab	 Nr.

København Kvarter) Gjentofte Sogn. 	 (Udfyldes af Dommerkontoret)

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-	 Købers } 
Bopæl: 

Gladsaxe Sogneraad m. fl
bogen, Art. Ni., Ejerlav, 	 • HOC

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant finde.)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gjentofte Kommunes økonomikontor.
Raadhuset,Charlottenlund.

Stempel:

Genpar t.

• Kr.	 Øre.

Københavns Amtsraad ,

den 9'Ja.nuar 1929,	 •Jr,kr,697-1928.

I Skrivelse af 14'f.M. (E 33.-28) . har Kommunal-

bestyrelsen anholdt om Tilladelse til paa Gentofte Kommunes

Vegne at'erhverve en Stolpegaarden tilhørende Parcel,sto'r

7650.ma af Matr.Nr.8 . e. af Vangede By,Gjentofte Sogn,mod at

Gentofte-Kommune som Vederlag herfor overdra ger Stolpegaar-

den en Parcel af Kommunens Ejendom Matr.Nr.8 d af .Vangede

By,Gentofte Sogn,hvilken Parcel skal.være dobbelt saa stor

som den ovennævnte af Kommunen y erhV'e.xalt løvrigt paa

de i Andragendet nærmere angivne Vilkaar.

I denne Anledning skal man herved meddele den søgte

(sign) AMmentorp.

Gentofte Kommunalbestyrelse.

Genpartens Rlgtiglied bekræftes.
Gjentofte Kommunes Økonomikontor, den »November 1929.

(sign)gt•

Beatfilings•
Formular



3 Td.6 Sk.0 Fk.1 Al •.	 18 Kr.14 Øre

alvaarlig Ydelse
for Tiende

efter L.15/5 1903.
Hartkorn

Genpar t.

andbrugsministeriet.
rektoratet for Matr4u1swesentt.

Købe havn,den 23'September 1929.	 U.J.2172/1929.

Gebyrer m ly. 24 Kr.60 Øre betalt.

M • isteriet har under Dags Dato approberet-Ud ykningen

af efternævnte orde• undekden Forøø.rgelsesanstalten	 tolpegaar-

den" tilhørende L ndbrugsejendom,nemlig Matr.Nr.8 a angede By,

Gjentofte Sogn med

saaledes:

Matr.Nr.8a Matr.Nr.8a ud-
gør i Forening
med Matr.Nr.8f
og 27a smst.et
Landbrug Kl.II,
Forsørgelsesan-
stalten "Stolpe-
Gaarden" 	 3 "	 2 "	 17 Kr.59 Øre

81 Gentofte Kom- 0 " 0	 . 3\," 2 "	 0 " 55 "
mune

og Udstykningen af de Gentoft Kommune, tilhørende Jorder Matr.

Nr.8 4 smst. med

saaledes:

Halvaarlig Ydelse
Hartkorn	 for Tiende

efter L.15/5 1903.

0 Td.2 Sk.0 Fk.ut AI:b.	 1 Kr.22 Øre •
Matr.Nr.8d Gentoft• Kom-

mune . 	  0 " 0 " f,	 0	 39 ,

"	 " 8k Fors rgelses-
ane alten
"S olpegaardenk.0" 1 *r: 1 " lt " 0
	 83"

Hv iket tjenstlig meldes til Efterretning for Hr.Land

inspektører paa Ejerens Vegne.

./.	 2 attesterede Kort over Matr.Nr.8 i og 8 k medfølger.
E .B.

(sign) K.Nielsen.
Fm.

il Hr.Landinspektør .Schmidt,
Frederiksberg Alle 50 V.

Genparte.neRigtighedb.ekræftea.	
Gjentofte Kommunes Økonomikontor,de n 28'November 1929.

(sign) V.Vogt.



hyZerst i Dagbogen for

nordre Birk, den

Lyst. Tingbo Bd.
Akt: Skab d. Nr.

Retskreds Nr. 2, Københavns Amts

19 36'

•

Lyst tillige som p.ati.teg servitutstiitende.

Genpartens Rigtighed bekræftes.

1

Akt: Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

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

fast Ejendom).

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

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og BI. I Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Stempel:	 Kr.	 Øre.

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

Bestillings-
Formular

H



•

•

Bestillings
Formular

c

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
m. (vedr. fast Ejendom).

Akt: Skab W. Nr. 1 ff
(Udfyldes af Dommerkontoret)

finec

} Bopæl: C	 ne.

Udslettelse og andre Paategninger m.

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 8 i af Vangede By,
(i København Kvarter) Gj entofte Sogn.

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

Sogn.

eller (i de sønderjydske Lands-

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant findes)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gjentofte , Kommunes økonomikontor.

Raadhuset,Charlottenlund.
Stempel:	 6	 /(r.' Øre.

KØBEKONTRAKT.

Undertegnede Gladsaxe Sogneraad, Herløv Sogneraad, Lyngby-

Taarba3k Sogneraad, Søllerød' Sogneraad og Gjentofte Kommunalbe-

styrelse sælger og overdrager herved paa de respektive Kommuners

Vegne som Ejere af Stolpegaarden i det nedenfor ommeldte For-

hold til Gjentofte Kommunalbestyrelse paa Gjentofte Kommunes

Vegne den paa vedhæftede Ride af 2o. Januar 1928 fra Gjentofte

Kommunes Tekniske Forvaltning afsatte med Bogstaverne G, H, I

og K mærkede Parcel af islatr; No. 8a af Vangede By, Gjentofte Sogn

hvilken Parcel ved Skøde af 4. April 1874, læst 8. April 1874

er tilskødet Gjentofte, Gladsaxe, Herløv og Søllerød Sogneraad

paa deresf respektive Kommuners Vegne. Det bemærkes, at i Følge

en den 10. Juni 1925 af Københavns Amt sraad stadfæstet Vedtægt

ejer Gjentofte, Lgngby-Taarbæk • og Søllerød Kommune hver 25% af

Fattig- og Fotrsørgelsesanstalten "Stolpegaard", Gladsaxe Kommune

18 3/16 % og Rerløv Kommune 6 13/16 %..

Handelen er sket paa følgende Vilkaar:-

§ 1.

Den ommeldte Parcel, der , e-r af Areal ca. 7650 m2, sælges

med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har til-

hørt Sælgeren, hvorved bemærkes,

a. at der til Ejeren af Bernstorff° Gods -, som bestandig er

førstprioriteretf for Skatter og Afgifter, svares Re-

kognition ved Forandring af Ejerskifte,

• b; at der deri 28. Januar 1846 er læet en Forpligtelse om



Afstaaelse af en Ejendommen forhen tilkommende Det til

Brændeudvisning i Berhstorff Skov,

c. at der mod en Afgift af Gjentofte Sogn af 6 Rdl. aarlig

skal afgives Vej til en Grusgrav,

d. at der den 13. November 1867 er læst en den 11. April s. A.

afsagt Dom, ved hvilken Citanterne Gjentofte Sogneraad ken-

des berettiget til, mod en aarlig Godtgørelse, at tage Grus,

og,andet,VejMateriale -dog ikke Sten - fra en af Citanterne

paa Ejendommen udsøgt Gruegrav,

e. at der den 15. Januar 1868 er læst en Deklaration fra en

tidligere Ejer, ved hvilken han erklærer, ikke at have no-

gensomhelet Ret til at befare en fra Stolpegaard til Konge-

vejen over ørnegaardens Jorder gaaende Vej, for hvilken

der saaledes hverken for forhenværende eller efterkommende

Ejere skal kunne vindes Hævd.

Ifølge Forening, tinglæet 5. April 1865, udgør Præste-

tienden af Ejendommen 5 Tdr.-6 Skp. Byg aarlig.

§ 2.

Den solgte Parcel er overtaget af Køberen, der paa egen Bekost-

ning lader Pircellen ' udstykke og ' særskilt matrikulere. Køberen sva-

rer fra og med Udstykningsdagen alle af'Parcellen gaaende Skatter

og Afgifter,

§ 3.

a,	 Forsaavidt Gjentofte Kommunalbestyrelse maatte ønske paany at

afhænde det ved nærværende Købekontrakt solgte Areal eller en Del

deraf, giver Gjentofte Kommunalbestyrelse de fem forannævnte Sog-

neraad og Kommunalbestyrelser-.paa,de_respektive Kommuners Vegne

som Ejere af Stolpegaard Forkøbsi-et til Arealet for en Pris af

1000 Rr. pr. - Td. Land„.Saafremt Sælgerne ikke senest 6 Uger efter

at en Forespørgsel om, hvorvidt de vil tilbagekøbe det hele eller

en Del af Arealet er.fremsendt.til.Direktionen for liStolpegaard"

har meddelt, at de ønsker at. gøre Forkøbsretten gældende anses

denne som, bortfalden.

b. Køberen forpligter sig til ikke at . foretage nogen Opfyldning med

Dagrenovation paa det solgte Areal. Paataleret m. H. t. foran



etaaende Bestemmelser, der begæres lyet som servitutstiftende paa

den solgte Parcel har samtlige de Kommuner, der ejer Forsørgel-

seeanetalten "Stolpegaard", i Forening,

.§k 	4.

Som Vederlag for nærværende Overdragelse har"Køberen ved

Købekontrakt, der er udStedt samtidig hermed, paa nærmere fast-

satte Vilkaar overdraget Sælgeren et dobbelt saa stort Areal

uf den med Dagrenovation opfyldte gamle Grusgrav, Matr, Nr. .8d

af Vangede By, Gjentofte Sogn.

Skøde gives og tages senest 2 Maaneder efter Udstykningen.

•	 § 6. _

Samtlige Omkostninger ved nærværende Handel, dog ikke Salær

	til Sælgerens Sagfører, bæres . 	Køberen.

I Henhold 'ti): fOranstaaende erklærer Undertegnede Gladsaxe

Sogneraad, ' flerløv Sogneraad, Lyngby-TS:arbæk Sogneraad og Gjen-

tofte KommunalbeetyrelSe paa de respektive Kommuners Vegne sot

Ejere af Fattig- og Forsørgeleesaristalten "Stolpegaard" i det for- '

an angivne S'orhold,. herved at have solgt fornævnte Parcel paa de

-foran angivneVilkaar. Forsaavidt det ikke af Paniebogen skulde

fremgaa, at samtlige' de foran nævnte KOmmuner er Ejere af Matr.

No. 8a af Vangede, skal de som Ejere legitimerede Kommuner udstede

aet i Henhold tii nærværende Købekontrakt fornødne Skøde.

.Af Hensyn til Stemplingen ansætter vi herved paa Tro ag Love

Værdien af den overdragne Ejendom til 1000 Kr, pr. Td. Land

. eller

Værdien af de overtagne Byrder og . Servituter.

anslaae til ej at overstige

Ialt

Stempel heraf

1150. Kr,.

1 200 Kr.

12 Kr.

Charlottenlund	 ,den	 10',Tanuar'1929.

Som Sælger:-

Gjentofte Kommunalbestyrelse.

(si.gn)'H '.Parkov.,
/ I.Dam.

SoM Køber:

Gjentofte Kommunalbestyrelse:

(sign) H.Parkov.
/ I.Dam.



Som Sælger:

Lyngby-Taarbæk Sogneraad.	 Søllerød Sogneraad.

(sign) IngyNørgaard.	 ,	 (sign) Clausen
/ Undén.

Gladsaxe Sogneraad.	 Herlev Sogneraad pr.Herlev.
(sign) Fr.Willumsen.	 (sign) Peter Knudsen.

Fmd.

SKØDE.
Lit

-I Henhold til Landbrugsministeriets Skrivelse af 23 1 Sep-.

tember 1929 er den ved foranstaaende Købekontrakt solgte Parcel

udstykket og særskilt matrikuleret under Matr.Nr,8 i af Vangede 	 41/

By,Gjentofte Sogn,af Hartkorn 0 Tdr.O Skpr.3 Fdkr.2 Alb, og af

Areal 7682 ma.

.	 Da Københavns Amtsraad i Skrivelse af 9 1 Januar 1929,af hvil

ken Skrivelse en Genpart-er vedhæftet nærværende Skøde,har givet

sit Samtykke til nærværende Køb og da Køberen Gjentofte Kommunal-

bestyrelse paa Gjehtofte Kommunes Vegne. har opfyldt samtlige ved

foranstaaende Købekontrakt fastsatte Betingelser, derunder samti-

dig hermed.-tilskødet undertegnede Kommuner som Ejere af Stolpe-

, gaarden et 15363 mm stort Areal,der er særlig matrikuleret under

Matr.Nr.8 k af Vangede By,Gjentofte Sogn,saa skøder og endelig

overdrager undertegnede Gladaxe Sogneraad,Herløv Sogneraad,Lyng-
Søllerød Sogneraad

-by-Taarbæk Sogneraad/og Gjentofte Kommunalbestyrelse herved paa

de respektive Kommunere Vegne som Ejere af Stolpegaarden i de for-

an i Købekontrakt« ommeldte Forhold til Gjentofte Kommunalbesty-

relse 31en7foran,:toMmeldtePål'eelMåtr:Mr;81.'irVangede By,Gj entofté

Sogn, af Hartkorn og'Areal som anført.

Lyngby-Taarbæk Sogneraad.	 Søllerød Sogneraad.

(sign) Ingv.Nørgaard.	 (sign) Clausen /Und6n.

Gladsaxe Sogneraad.	 Herlev Sogneraad pr.Herlev

(eign) : Fr.Willumsen.	 (sign:) Peter Knudsen.

Jensen & Kfeldskov, AES, København.



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

/Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 8 i af Vangede By,	 Akt: Skab	 Nr.

(i København Kvarter)	 Gj entofte Sogn	 (Udfyldes af Dommerkontoret)

eller (i de sønderjydske Lands-
Købers	 Gjent ofte Kommunedele) Bd. og Bl. i Ting-

bogen, Art. Nr., Ejerlav, 	
)1(1%mm Bopæl:

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant findes)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gjentofte Kommunes økonomikontor.

Randhuset, Charlottenlund.

_Stempel:	 Kr.	 Øre.

Gjentefte Kommunalbestyrelse,d.4'Januar. 1930.
(sign) H.Parkov.

/

Foranstaaende Købekontrakt begæres tillige lyst som

servitutstiftende forsaavidt angaar Bestemmelserne i dens

§ 3.

For Vedkommende:

Gjentofte Kommunes økonomikontor.

• (sign) I.Dam
/ V. Vogt.

Den fornævnte Ejendom med Hartkorn if.Appr.23/9 29

0 Tdr.0 Skp.3 Fcik.2 Alb. er ikke særskilt ansat til

Ejendomsskyldsværdi.

Københavns Amtstue,d.19/3 30.

(sign) A,Reimuth
/ Molir.

Indført I Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts

nordre Birk, den	 19 3C7

lyst. Tilig; €19 6(0	 /-31,

J N* &oh et Ny, f d,4

I / S-I41 4(41	 ,4„;77..,d,(77/4

4/ 14'o/Y T!, (7,) læ4te2,4 46,4d 	fiLL,t,-4,

Vy()
Genparten Rigtighed bekræftes.

1, 14'-dd vi/

/,

Restillings-
Formular .

Jensen & Kieldskov, AIS, København



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

!Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 8 i af Vangede By,
(i København Kvarter) Gj entofte Sogn.

Akt: Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-	 Købers }
Ktenanc Bopæl: 

Gjentofte Kommune.

bogen, Art. Nr., Ejerlav,
Sogn. "

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadent findes)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gjentofte Kommunes økonomikontor.
1(aadhuset,Charlottenlund.

Stempel:

G e npar t.

Kr.	 Øre.

KøbenhaVns.Amtsraad,- .

den . 9 1 Januar 1929.	 Jr.Nr.697-1928.

I Skrivelse af 14'f.M. (E 33-28) har Kommunalbestyrelsen

anholdt om Tilladelse til paa Gentofte Kommunes Vegne at er-

hverve en Stolpegaarden tilhørende Parcel,stor 7650 m2 af

Matr.Nr.8 a af Vangede By,Gjentofte.Sogn,mod at Gentofte Kom-

mune som Vederlag herfor overdrager StClpegaarden s en Parcel

af Kommunens Ejendom Matr.Nr.8 d af Vangede Z3y,Gentofte Sogn,

hvilken Parcel skan være dobbelt saa stor som den ovennævnte

af Kommunen erhvervede,alt /øvrigt .paa. de i Andragendet nær-

mere angivne Vilkaar.

I denne Anledning skal man herved meddele den søgte Til-

ladelse.

(sign) Ammentorp..

Gentofte Kommunalbestyrelse.

Genpartens Rigtighed. bekræftes.

Gjentofte Kommunes økonolkontor,den 28'November 1929.

(sign.)-V.Yogt.

Bestillings
Formular



929.

17 Kr.59 øre20 II

Ha tkorn

1 0 " 39
0 H 0

" 8k Fors rgelees-
ane alten
St lpegaarden 0 " 1 " 1 " 1* 0 „ 83

G e n p a r t.

Landbrugsministeriet.
Direktoratet for Matrikulsvæsenet.

København,den 23'September 1929.	 U.J.2172/

Gebyrer m.v.  24 Kr.60  øre betalt. 

Ministeriet har under Dags Dato approberet U stykningen

af efternævnte JÖrder under den Forsørgelsesans alten "Stolpe-

gaarden" ti hørende Landbrugsejendom,nemlig	 ,Nr.8 a Vange-

de By, Gjen.to te Sogn med
Halvaarlig Ydelse

Hartkorn	 for Tiende
efter L.15/5 1903.

3 Td.6 Sk.0,Fk. Alb. 18 Kr.14 øre

saaledes:

Matr.Nr.8a.Matr.Nr. ,a ud-
gør i For • ing
med Matr.N .8f
og 27a smst et
Landbrug Kl. I,
Forsørgelsesa -
stalten ?Stol•e-
gaarden" 	

n	 " 81 Gentofte Kommu-
ne . 	  0	 0 " 3 " 2 "	 0 ? 55 "

og Udstykningen af de Gento te Kommune tilhørende Jorder Matr.

Nr.8 d smst. med
Halvaarlig Ydelse

for Tiende
efter L.15/5 1903. le›

0 Td.2 Sk.0 Fk.0* Alb. 1 Kr,22 øre

Matr.Nr.8d Gentof e Kom-
- mune

saaledes:

Hvilke tjenstlig meldes til Efterretni •g for Hr.Landin-

spektøren •sa Ejerens Vegne.

2 a testerede Kort over Matr.Nr.8 i og	 edfølger.
E.B. •	 —

(sign) K.Nielsen.
F.

Til r.Landinspektøre-Schmidt,
Frederiksberg Alle 50 V.

Genpartens Rigtighed bekræftes.
Gjentofte Kommunes økonomikontor,den 28'November 1929.

(sign) V.Vogt.



Matr. nr. 311Stempel:	 ? kr. /6' øre

28 b og 28 c
f V	 de bage	 y
og sogn.

(13	 /
Akt: Skab	 nr. /

(udfyldes at dommerkontoret)

ton

Købers
bopæl:

Rådhuset, Charlottenlund.
Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(I København kvarter)
eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl . I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Mage skifte skøde.

Statens Åndssvageforsorg overdrager herved til Gentofte

Kommune de institutionen tilhørende ubebyggede parceller matr. nr .

31 f, 28 b og 28 c af Vangede by og sogn af areal i alt 19.740 m2.

Københavns Amtsråd har i skrivelse af 15. oktober 1958, af

hvilken skrivelse en genpart er vedhæftet nærværende skøde, meddelt

tilladelse til kommunens overtagelse af de nævnte parceller.

Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår:

§ 1.

Parcellerne overdrages, sot de er og forefindes med de ret-

tigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt institutio-

nen, i hvilken henseende henvises til, parcellernes blade i tingbogen.

Specielt bemærkes, at der den 4. september 1912 er tinglyst

deklaration bl.a. angående forkøbsret til et areal af matr. nr . 31 f

for landbrugsministeriet.

§ 2.

Som vederlag for overdragelsen af nævnte parceller overdra-

ger Gentofte Kommune ved særskilt skøde, der tinglyses samtidig

hermed, parcellen matr. nr . 8 bk ibd., stor 16.810 m 2 , til Statens

Åndssvageforsorg, hvorhos kommunen overtager den ejendommene matr.

nr . 31 f og 28 b ibd. påhvilende afgiftspligtige grundstigning hen-

holdsvis 19.300 kr. og 159.200 kr. Der påhviler ikke vejarealet matr.

nr . 28 c.ibd. nogen afgiftspligtig grundstigning.

Bestilli ng s-
formular

CJensen & Kjeldikey A/S, København.



Overtagelsen finder sted samtidig med narværende skødes

underskrift.

Der affattes ingen refusionsopgørelse.

Overtageren betaler alle eventuelle skatter og afgifter,

der forfalder efter overtagelsen.

§ 3.

De mageskiftede parceller overdrages fri for pantegæld

af enhver art, og det er en betingelse for mageskiftet, at der

samtidig med nærværende skødes tinglysning uden præjudice af

pantegæld tinglyses skøde fra Gentofte Kommune til Statens Ånds-

svageforsorg på matr. nr . 8 bk ibd.

§ 4.

Alle med nærværende mageskifte og dets endelige berig-

tigelse i enhver henseende forbundne omkostninger herunder ud-

stykningsomkostninger, men ikke eventuelt sagførersalær deles

lige mellem parterne.

§ 5.

Overdrageren erklærer på tro og love for så vidt angår

matr. nr . 28 b og 28 c ibd., at der ikke findes skov eller fred-

skovspligtigt areal på disse parceller, hvorimod en del af matr.
	 •

nr. 31 f ibd. udgør en del af et skovbevokset moseareal, hvorfor

skødet vil være at forelægge tilsynet med de private skove til

påtegning.

Af hensyn til stemplingen erklærer parterne, at værdien

af de overdragne parceller ikke antages at overstige den med

12. almindelige vurdering fastsatte ejendomsværdi, der andrager

følgende beløb: Matr. nr. 31 f ibd. 37.800 kr.; matr. nr . 28 b %-(

310.600 kr. og matr. nr . 28 c ibd. ingen vurdering (Sognevej). '"•

	

Afr4-frh,'- °M)/vih 'iw	 °, )4 4.5. en

4-klat« 	 Som overtager:
N.E. Banif	 GENTOFTE KOMMUNALBESTYRELSE
Niels GottstEhalek -Hansen sign.
8~1..alr, H. Larg hen sin. swigna4a.r.-

	Alf r.	 A.L. Østerberg sign.
t'f%- Sørensen sign.	 /P. Andersen sign.

Txt,c;



Genpart.

Københavns Amtsråd,

Blegdamsvej' 27, Ø.

Den 15. oktober 1958.	 Journal nr. K.A.R. 530-1958.

anledning af kommunalbestyrelsens andragende af 3. ds.

(Ø. 234-1958) meddeles samtykke til, at kommunen mageskifter et

16.930 m 2 stort areal af den kommunen tilhørende ejendom matr. nr .

8 ah af Vangede med 4 Østifternes Åndssvageanstalt tilhørende are-

aler, matr. nr . 31 f af Vangede på 1.890 m 2 , en parcel på 8.940 m2

af matr. nr . 8 b af Vangede samt 2 parceller på henholdsvis 6.540 m2

og 2.370 m2 af matr. nr . 28 af Vangede, i alt 19.740 m 2 , således at

de med mageskiftet forbundne udgifter udredes med halvdelen af hver

af parterne.

En plan følger hoslagt tilbage.

Ove Larsen sign.

Gentofte Kommunalbestyrelse.

Genpartens rigtighed bekræftes.

Gentofte Kommunes økonomiske Forvaltning, den 14/11 1961.

P. Andersen sign.

/H. Maltbæk sign.

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes

myndighed og dateringens rigtighed for overdrager:

Navn: E. Petersen sign.~:01afBligurdsson.
Stilling: kontorchef	 Stilling: fuldmægtig'

Bopæl: Rudersdalsvej 58,	 Bopæl: Brandts Vænge 3, Birkeilø,..
Holte.



pkv

Foranstående skøde er anmeldt for skovtilsynet 8/11 1961.

Af de hos tilsynet beroende aktstykker fremgår, at den på

ejendommen matr. nr. 31 f værende skov er fredskov.

(arealets sydlige og vestlige del).

Skovtilsynet i Københavns Amt, Hareskov, den 9/11 1961.

E. Blichwald sign.

t2•
Forannævnte ejendom er under lØbe nr.	 S	  pr, 7-7- 3 yn d
vurderet til ejendomsværdi 	 kr. 3' 7 -0 .
heraf	 	  kr. o .. 6 cra,

i henhold til § 58 i
lov om	 til staten af faste • -

en len'clnjendom
sf....don, er

c::.; c.,f en samlet ejendom.

Alv,"f5"•::UE., d.Drt
I‘. 444-eis / 9 ‘/

.24	 .

annævnte ejendom er under lØbe nr. ‘4I pr, /41.
vurderet til ejendomsværdi ........ 	 kr. 2-7, Ji."—tr?

heraf gru:-.,:--/E--2rd 	 , 	 kr..	 ,;:?, 9
cf,3if*.-cp:i,.---;.i.=, Ç.-u.-.-.-....::::ni:-,g i henhold til § 58 i
lov om 'u:'_' 	 -.7- -L	 -..2:n:nr- til staten af faste	 --
•:-.;,-_,.-:-:;-:..o:-,I. - - l•-'-	 kr.
"i':;o:=‘,'I-,-,-.._.-. 	 us•f.::::...",r an Inndojendam
C::::7 Cr,"1:"(_;;;C:	 •.. . j, c' ::':1 soden, er Ikke I rna-
ti-i:,-,:en no-',..e..-o.:. s....:,-. do'. c.i en samlet ejendom.
Konto

c/4,v1/424,

	LiRKS AMISÏ112, cl..Ja	 - Cd7}45	
•

• Q"..,/-<:/--'4'l,1-7,-v1-1-4/,'

Ovf—d

OPV

Lyst

indført I Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Ands
nordreBirk,den	 4/6. („,41 .43	 /U,/

24(7(i/2	 a-&/&

CeLL,1•1

Genparteir Rigtighed b k fte*,



Akt: Skab (ij nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 ck af
(I København kvarter)	 Vangede by

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

Gade og hus nr.:

Stempel: (f? kr. 70øre

Købers }

« a
bopæl:

Gtrff

Annettevej 4, Charl.
Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.

SKØDE.

Gentofte Kommunalbestyrelse overdrager herved til murer-

mester Mogens Rasmussen, Annettevej 4, Charlottenlund, den kommunen

tilhørende parcel matr. nr . 8 ck af Vangede by og sogn, af areal

1.317 m2.

Københavns Amtsråd har i skrivelse af 11. juli 1967, af hvil-

ken skrivelse en genpart er vedhæftet nærværende skøde, givet samtyk-

ke til den nævnte handel, der i øvrigt sker på følgende vilkår:

§ 1.

Ejendommen sælges fri for pantegæld og i den stand, den er

og forefindes med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed

den har tilhørt sælgeren, i hvilken henseende henvises til ejendommens

blad i tingbogen, idet opmærksomheden særlig henledes på deklaration

tinglyst den 20. august 1962 angående udstykning, bebyggelse, benyt-

telse m.m.

Kommunen påtager sig intet ansvar for grundens bundforhold

eller dens beskaffenhed i øvrigt og understreger navnlig, at alle

udgifter til eventuel ekstra fundering m.v. må afholdes af køberen.

§ 2.

Det påhviler køberen at betale kloakbidrag i henhold til

Landvæsenskommissionskendelse af 22. april 1918 og 6. december 1924

vedrørende kloakanlæg i Enghaverendens opland.

Bestillings-
formular

CJensen & Kjeldskov AIS, København



§ 3.

Købesummen er fastsat til 101.970 kr., nemlig

1.133 m2 4, 90 kr., medens det under højspændingsledningerne

beliggende deklarationsareal, 184 m2 , overdrages uden vederlag.

Samtidig med nærværende skødes underskrift betales

kontant 25.492,50 kr., medens der for restkøbesummen til kom-

munen udstedes et 1. prioritets pantebrev, der forrentes og

afdrages i hver 11. juni og 11. december termin med en fast

halvårlig ydelse på 4% af den oprindelige hovedstol. Af ydel-

sen udgør renten 3% af den til enhver tid værende restgæld,

medens restbeløbet udgør afdrag.

§ 4.

Parcellen overtages samtidig med nærværende skødes un-

derskrift, og der udarbejdes ingen refusionsopgørelse, men

køberen betaler alle af ejendommen gående skatter og afgifter,

der forfalder efter overtagelsesdagen.

§ 5.

Køberen betaler alle med nærværende handel og dens

endelige berigtigelse i enhver henseende forbundne udgifter

til stempling, tinglysning og andre gebyrer samt 1.614,81 kr.

for udstykning.

§ 6.

Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den

solgte parcel findes skov eller fredskovspligtigt areal.

Charl. , den 9. oktober 1967.

Som sælger:	 Som køber:

Gentofte Kommunalbestyrelse 	 Mogens Rasmussen sign.

Børge Sieverts

sign.

/P. Andersen
sign.



Qwstofte civilret]

In 12 OKT. 1967

Lyst

4-"L

,c:41,14/€0,1 d‘ 4

41 partene /1 tighe bokrmftes

).,) Ifølge Landbrugsmin. appr. af 25/9 1967 er matr. nr . 8 ck Vangede

by og sogn skyldsat for areal 1317 m2. og tildelt halvårlig tiende-

ydelse med	 kr. Ejendommen der ikke er særskilt vurderet udgør ikke

en landejendom eller nogen del af en sådArLog er ikke i matr. noteret

som del af en samlet ejd.

Københavns Amts nordre Birks Amtstue den 16/lo 1967.

H.Abildgaard Jensen.	 Rich.Møller.

ktfm.	 Overass.



Stempel:	 Kr. 00 Øre.

•

Servituter paalagt Metr.Nr.8 k af Vangede By,Gjentofte Sogn,ved
Skøde af 28'Novbr.1929 fra Gjentofte Kommunalbestyrelse til Glad-
Justitsministerits Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,swce o sk ni. I .Fortsættgn 

e ra
else at Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 8 k af Vangede By,
(i København Kvarter) Gjentofte Sogn.

eller (i de siinderjydske Lands-

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

Sogn.

fast Ejendom).	 •
ti2

Akt: Skab d Nr. 11),
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gjentofte Kommunes Økonomikontor.
Raadhuset,Charlottenlund.

Ekstrakt- Genpart af Købekontrakt.

Undertegnede Gjentofte Kommunalbestyrelse,sælger . og-overdra-

ger herved til.medundertegnede Gladsaxe Sogneraad,Herlev Sogne-

raad,Lyngby-Taarbæk Sogneraad,Søllerød Sogheraad og Gjentofte

Kommunalbestyrelse paa de respektive Kommuners Vegne som Ejere

af "Fattigt-og Fotsørgelsesanstalten Stolpegaard" i det hidtil

gældende Forhold,en Parcel af den Gjentofte Kommune i Henhold til

. Skøde,tinglyet den 15'September 1909 tilhørende Ejendom Matr.Nr.

. 8 d af Vangede By,Gjentofte Sogn,hvilken Parcelligger umiddelbart

Øst for den Stolpegaarden tilhrende Parcel Matr.Nr.8 f af Vangede

By,Gjentofte Sogn.

§ 1.

§ 2.

Det solgte Areal er en tidligere-Grusgrav,der efterhaanden

opfyldes med Dagrenovation.

Gjentofte Kommune er berettiget til stadig at foretage Op-

fyldning af det solgte Areal med Dagrenovation,og Gjentofte Kom-

mune skal - føret afgive Arealet , efterhaanden som denne Opfyldning

ifter . KOmMunens Skøn ertilendebragt.

Køberen faar altsa g. først Brugsretten over Arealet efterhaan-

den som dette afgives af Sælgeren.

Bestillings-
Formular

G



rende
De i nærv4/ Paragraf indeholdte Bestemmelser med

Hensyn til hvilke Gjentofte Kommunalbestyrelse paa Gjentofte

Kommunes Vegne har Paataleret,vil være at lyse som servitut-

stiftende paa den solgte Parcel.

§ 3.

§.

Charlottenlund,den 10 1 Januar 1929..

Som Sælger:	 Som Køber:

Gjentofte Kommunalbestyrelse	 Gjentofte Kommunalbestyrelse

- (sign) H.Parkov. 	 (sign) H.Parkov.
/	 / I.Dam.

Søllerød Sogneraad	 Lyngby-Taarbæk Sogneraad.

(sign) Clausen	 (sign) Ingv.Nørgaard.
/ Und6n.

Herlev Sogenraad"pr.Herlev.	 Gladsaxe Sogneraad.

(sign) Peter Knudsen. 	 (sign) Fr.Willumsen.'
Fmd.

Foranstaaende Købekontrakt begæres tillige lyst som servitutstif-
tende forsaavidt angaar Bestemmelserne i dens § 2.

For Vedkommende.

Gentofte Kommunes Økonomikontot

I. Dam /
Vogt.

1.1zazat 1 Dfighogen fer Retskreds N. 2, KzimIllem P

~ &•1/~at% 	 /	 ----- --	 19 20
Lyst. Tingbogj'13 6	 Bit /

Akt: Skab tt Nr., /j) chitt(4 	 ,, WW/;iid

Lyst tillige som	 --eg servitutstifte n cle.04-~: i 66 f64 L(1-2(12.1	 T

Genpartens Rigtighed bekragftes,

4.;



§ 1.

§ 2.

Servituter paalagt Matr.Nr.8 i af Vangede By,Gjentofte Sogn,ved
Skøde af 4'Januar 1930 fra Gladsaxe Sogneraad m.fl.til Gjentofte
Kommunalbestyrelse.

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

fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 8 i af Vangede By,
(I København Kvarter) Gj entofte Sogn.

eller (ide sønderjydske Lands-

dele) Bd. og 1W I Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Akt: Skab V . Nr. 	 Ff
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Gjentofte Kommunes økonomikontor.

Raadhuset,Charlottenlund.

Stempel:	 ‘ Kr.	 Øre.

Ekstrakt .=Genpart af Købekontrakt.

• Undertegnede Gladsaxe Sogneraad,Herlev Sogneraad,Lyngby-

Taarbæk Sogneraad, Søllerød Sogneraad og . Gjentofte Kommunalbe-

styrelse sælger 6g overdrager herved paa de respektive Kommu-

ners Vegne som Ejere af S:tolpegaarden i det nedenfor ommeldte

Forhold til Gjentofte Kommunalbestyrelse paa-Gjentofte Kommu-

nes Vegne den paa vedhæftede Rids af 20'Januar 1928 fra Gjen-

...tofte.Kommunes.Tekniske.Forvaltning . afeatte•med Bogstaverne

G.H.I.og K mærkede Parcel•af-Matr:Nr,8•a•af-Vangede By,Gjen-

tofte Sogn,hvilken Parcel ved Skøde af 4'April 1874,1æst 8'

—April . 1874 , er . tilskødet•Gjentofte;Gladsaxe;Ferlev og Søllerød

Sogneraad paa deres respektove•Kommuners•Vegne:•Det bemærkes,

at i Følge en den 10'Juni 1925 af Københavns Amtsraad stadfæ-

•••stet•Vedtægt•ejer•Gjentofte;Lyngby=Taarbæk•og Søllerød Kommune

hver 25 % af Fattig-og Forøsrgelsesanstalten•”Stolpegaard",

Gladsaxe Kommune 18 3/16‹% og Herlev Kommune 6 13/16 'fa.

Handlen er sket paa følgende Vilkaår:

3.

a.Forsaavidt Gjentofte Kommunalbestyrelse maatte.ønske

paany at afhænde det ved nærværende Købekontrakt solgte Areal

eller en, Del deraf -, giver Gjentofte Kommunalbestyrelse de fem
Ftestffins-

Formular

G



forand 	de Sogneraad og Kommunalbestyrelser paa de

respektiire Kommuners ' Vegne som Ejere af Stolpegaard For.

købsret til Arealet for en Pris af 1000 Kr.pr.Td.Land:

Saafremt Sælgerne ikke senest 6 Uger efter at en FCre-

spørgsel om,hvoridt de vil tilbagekøbe det hele eller

en Del. af. Arealet er fremsendt til Direktionen for "Stol-

pegaard" har meddelt,at de ønsker at gøre Forkøbsretten

gældende anses denne som bortfalden.

b. Køberen forpligter sig til ikke at foretage nogen Op-

fyldning med Dagrenovation paa det solgte Areal. Paatalei'et

m.H.t.foranstaaende Bestemmelser,der begæres lyst som ser-

vitutstiftende paa den solgte Parcel har samtlige de Kom-

muner,der ejer Forsørgelsesanstalten "Stolpegaard" i For-

ening.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

Charlottenlund,den 10'Januar 1929.

Som Sælger:	 Som Køber:

Gjentofte Kommunalbestyrelse. 	 Gjentofte Kommunalbestyrelse.

(sign) H.Parkov.	 (sign) H.Parkov.
/ I.Dam.	 / I.Dam.

Som Sælger:

Lyngby-Taarbæk Sogneraad.

(sign) Ingv.Nørgaard.

Gladsaxe Sogneraad.

(sign) Fr.Willumsen.
Vid.

Søllerød Sogneraad.

(sign) Clausen /Undbn.

Herlev Sogneraad pr.Herlev.

(sign) Peter Knudsen.

Foranstaaende Købekontrakt begæres tillige lyst som servitutstif-
tende f. s. v. angaar Bestemmelserne i dens,§ 3.

F. V.
entofte Komm4nes ØkonomikontorDam/	 V. Vogt.



iivim I Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts

Mrdre Birk, den f3 744449	 19

tast. Tingbog d. 6& 13å, alf

Akt: Skab et Nr. lit

el9~(Æ6,44 tv-u4A1
Lyst tillige soni~, servitutstiftend2. 	 »

1706 d i/s-- p?, /i æ4 oMi. Ait,	 JA_01/A/ fai
41(y,

f 1 5.	 ,q/ked	 ,,(,(1 4/i.„14,174,pdfft,
6 ffe e/M.	 /11-14 ,t; (21/76.

7,7i-7;if
1,6fri,(-‹,, /1/

Genpart ens Rigtighed bekræftes.
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Stempel: 25	 kr. 00 øre Akt: Skab	 nrirt
(udfyld.* al dommerkontoret)

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

eller (i de senderjydske lands-

dele) bd. og 61.1 tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

8 bo af Vangede by og sogn
Gade oglFUs nr.:

Deklaration
Transformerstation og kabler

Anmelder:

Advokat H. Tiemroth
Østergade 18
1100 København K'

•

Gentofte Kommune,

Rådhuset, 2920 Charlottenlund,

meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem sel-
skabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra og efterfølgende ejeres side uopsige-
lig tilladelse til på ejendommen :

mtr.nr. 8 bo af Vangede by og sogn,

at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige underjor-
diske kabler, således som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang
for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.

Endvidere er 4? indgået på:

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

at selskabet har ret til fiedlaagning .af nye kabler, bg

at iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende fOrskriftei- angående el-
kabler overholdes.

For tilladelsen gælder iøvrigt:

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 time en erstat-
ning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd,

at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse fornødne beskæring
og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes reg-
ning, og

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

Bestillings-
formular

G 5555-3c. DEKLA26,	 7.8.9.10.11.12.13.14.15. udg.
Jenten & Kjeldskov A/S, København



For donna til-ladelw yder colckabot on orstatning ån gang for allo på 	 kr

E r - • • • - . • •	 lefatief~st.

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 ejendom-
mens folio i tingbogen.	 •
Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til
foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller om-
prioritering.

Charlottenlund 	 den 	 24.3 • 	 19 71

Gentofte Kommunalbestyrelse

Som ejer 
sign.sign. Jørgen Gotfredsen	 sign. P. Sevel

I medfør af § 4, stk 2, i byggeloven, jfr. boligministeriets lov- 	 IIP rit. 206 af 15.5.70, meddeles herved samtykke til
tinglysning af ovenstående dokument.

Gentofte Kommunes bygningsvæsen, den 18.3.71	 •
sign. Eric Steen	 sign. Ragner Andersen

lodtut 1 dogborjedi tor *kro« nr, 8
Oontofte *Mit

din 	 0 APR. 1971

Lyst

(lenparte s rigt
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Bestillings-
formular

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

S00333078S 3_P_181
A00563136A 88313463

1111 11111

b6r,
P797

Y- 1 fløj	 Jensen & Kjeldskov AjS



E R,KLÆRING
~01,11•1~. ~~.64~1.■11~~~i~å~

Undertegnede Gladsaxe KOmmUnalbestyrelse meddeler herved

samtykke til, at den skøde- tl,v1elyst 13. juni 1930 fra Gladsaxe
Sogneraad, Herløv Sogneraad, .lyngby.Taarbalk Sogneraad, Søllerød

Sogneraad og Gentofte Kommunalbestyrelse til Gentofte Kommune i

3 a indeholdte som servitut tinglyste bestemmelse om forkøbsret
for fornævnte kommuner aflyses..

Mtr. nr., ejerlav, sogn; 8 i af Vange— Stem

(I København kvarter) de by og sogn-
eller (i de sønderjydske lands-

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

72Akt: Skab	 nr./r/'
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.

kr.	 øre

Søborg, den 30. juli 1958.

Gladsaxe Kommunalbestyrelse

Erhorn Jacobsen sign.

Carl Sørensen sign.

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København.



Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts
nordre Birk, den	 gr.0,4, /N r.

Lyst

Forevist Erklæringer fra Gladsaxe Sogneraad, Herlev
Kommunalbestyrelse og Lyngby Taarbæk Kommunalbestyrelse.

Oonpart•Rigtighed. bakr28ft(5.6

•



Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 8 i af Van- Stempel:
(I København kvarter) 	 gede by,w.sogn4,

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,	 -	 -

art. nr., ejerlav, sogn.

kr.	 øre
	

Akt: Skab 1 nr. /&/
(udfyldes af dommerkontoret)

`Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.

•

•

E RKZ Æ 'RIN G

Undertegnede Herlev Kommunalbestyrels e meddeler herved

samtykke til, at den 1 skøde tinglyst 13: juni 1930,fra Gladsaxe

Sogneraad, Herlev Sogneraad, Lyngby ,4aarbmk SOgneraad, Søllerød.

Sognerad og Gentofte Kommunalbestyrelse , til. Gentofte Kommune

§• 3 a , indeholdte som servitut tinglyste bestemmelse om forkøbe.

ret får nævnte kommuner aflyses,

Herlev den 14. august 1958.

Herlev K:43mmunalbestyrelse

V. Plantener sign.

/Olaf Hansen sign.

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København.



tr

7 hidført D. ;bogen for Retskre s Nr. 2, Københavns Amts
.gordre Birk, den
	

gaI./%7-

Lyst

Forevist Erklæringer fra aladaaxe Sogneraad, Herlev
'Kommunalbestyrelse og Lyngby TaarbEek Kommunalbestyrelse»



Mtr. nr., ejerlav, sogn; 8 i af Vangedtem pd:
(I København kvarter)	 by og sogn.

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd . og bl. i tingbogen,
art. nr.:'•ejerlaV, sogn.

kr.	 øre
	

Akt: Skab 
tir2

nr.#7
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, CharI.

Z•R	 ./E- R Z N G.

":“1,11-ø!!!~~~-4~1~~

Undertegnede- Zyngby-'!brak Kommunalbestyrelse meddeler her.

ved samtykke til, at den i skøde tinglyst 13. juni 1930 fra Gladsaxe
Sogneraad, Herløv Sogneraad t'14rngbY-Tearbmk Sogneraad; Søllerød. Sog.
neraaå og Qentofte Kommunalbestyrelse t11 Gentofte Kommune i §. 3 a
indeholdte BQM servitut tinglyste bestemmelse om forkøbsret for for- ^
namte kommuner aflyses,

Kgs. Lyngby * den 6. august 1958.
ripigby-Tårbmk Kommunalbestyrelse

0. Harkjær-Simonsen sign.

/Frode Rasmussen
sign.

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København.



Indført i Dagbogen for RetskredL Nr. 2, Københavns Amts
nordre Birk, den	 Y	 /	 /,'""('

0

Lyst
Poreyiat Erklierliwejt fra Gladaaxe Sogneraa4.
Kommunalbeatyreiaa jog Zyngby Taarba* Koatteunalbeatyrelse•

•



kr.	 øre
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Anmelder:

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

St8 i af Vangede
by og sogn.

Akt: Skab	 nr/g/
(udfyldes af dommer

 nr/g/

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, 'rådhuset, Charl.

• ERKLJER X IdG,
4~~•~1~~~~....«.;.~.•

Undertegnede Søllerød Kommunalbestyrelse meddeler herved

samtykke tilt at . den 1 skøde tinglyst 13. juni 1930 fra Gladsaxe

Sogneraad ts Herløv Sogneraad,.Zyngby-.Taarbeek Sogneraad, Søllerød Sog-

neraad og Gentofte Kommunalbestyrelse til Gentofte Kommune i § 3 a
indeholdte som servitut-tinglyste bestemmelse om forkøbsret for for-.

nævnte kommuner

•
Holte', den 3. juli 1958.

Søllerød RommUnalbestyrelse

Rosenørn sign.

/E. Astrup sign.

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København.



Gonpnrte. Rigtighed bokrmftos.
,

r3%

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts
nordre Birk, den	 /%-r.
Lyst

POreviet Erklæringer :re-Gladeaxe Bogneraad f Herlev- toffiæanalbeatelte og Lyngby Taerbæk KommunaIbeetyrelee•

•
•

•



(f)
)4tr. nr., ejerlav, sogn: 8 bo af Van- Stempel: OC, kr. . P ,0 øre

(i København kvarter) gede by og sogn.
eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder:

Gentofte Kommunes økonomiske
Forvaltning, rådhuset, Charl.

Akt: Skab nr. /,&
(udfyldes af dommerkonto let)

DEKLARATION.,
■■■..■■■11......m.meloremigkammow■■■■■■■■■■ omm

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 8 bo af Vangede

by og sogn meddeler herved tilladelse til, at den på vedhæftede

plan påtegnet om dens henhøren hertil med rød farve angivne hoved-

vandledning skal forblive liggende som angivet på planen, og jeg

forpligter mig og efterfølgende ejere til at tåle de ulemper, som

deraf måtte følge.

Ledningen må ikke overskæres, flyttes eller i det hele

udsættes for en behandling, der på nogen måde kan være til gene.

for den, ligesom der ikke indenfor et areal på 1,5 m til hver

side for ledningens midtlinie må foretages nogen bebyggelse eller

andet, der kan være til gene for ledningens eftersyn, reparation

eller fornyelse.

Ledningen ejes og vedligeholdes af Gentofte Kommunes Vand-

forsyning, der til enhver tid skal have adgang til at lade repa-

rations- og vedligeholdelsesarbejder udføre, idet kommunen dog er

pligtig 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. Det omhandlede forhold er i øvrigt i

det hele undergivet vandværksregulativets bestemmelser.

Denne deklaration bliver at stemple og tinglyse som ser-

vitut på matr. nr. 8 bo af Vangede by og sogn med påtaleret for

ejeren af denne ejendom og Gentofte Kommunalbestyrelse, hver for

eestlufngs-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København.



sig eller i forening,

Med hensyn til de ejendommen allerede påhvilende ser-

vitutter og pantehæftelser henvises til tingbogens indhold.

Charlottenlund, den 4. marts 1965.

Gentofte Kommunalbestyrelse

A. L.•østerberg

sign.	 /P. Andersen
sign.

I medfør. af § 4, stk. 2, i byggelov for købstæderne på

landet., lov nr. 246 af 10. juni 1960, meddeles herved samtykke

til tinglysning af ovenstående deklaration..

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den .A2,4/6

M;f44«.

Indf,,irt i Dagbogen for etskreds Nr. 3, Københavns Amts
A/ - nordre Birk, den ig C«	 /6,(---

t7V
Lyst

;,oppartens Rigtighed bekræftoc.
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)
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Bestillings-
formular

Y- 2 fløj	 g,	 T. !".
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 	 Stempel:	 kr.

(i København kvarter)	
af Vangede 

eller(i de sønderjydske landsby og' sogn Ø. Ø.
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:	 Anmelder:

Akt: Skab	 nr. /d'/
(udfyldes af dommerkontoret)

Kommissar tus ved Statens Eks-
propriationer på øerne, Kron-
prinsessegade 28, 4:,
1306 København X.

2~BU*
	 :)2:5

•

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. 8 g af Vangede	 Ejendommen pålægges byggelinie i en
by og sogn.	 afstand af 10 m fra skellet til offentlig sti langs

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

Vedkommende vejbestyrelse er påtale-
berettiget.

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

Lindtne r

Indført i dagbogen for retskreds nr. B
Gentofte civilret

den 2 7 ØM 9977

tiegiøettem rigliglasd biler
Axel Winther

retsassessor

Bestillings-
formular

H Jensen et Kjeldskov A/S, København



•

Akt: Skab 1 J	 nr.
(udfyldes af dommerkontordty

Matr.nr. 8 dr Vangede.

Anmelder:
Telia Networks
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup
Tlf. 88 31 31 31

DEKLARATIOM PART 274633 01 0000.0098 22.09.2004 TA
1.400:00 K

Undertegnede ejer meddeler hermed på egne og efterfølgende ejers vegne Telia
Networks, filial af Telia Nåttjånster Norden AB, Sverige, Colt Telecom A/S, Global• Connect A/S, NESA Net A/S og Novo Nordisk NN IT A/S samt efterfølgende kabelejeres
vegne (herefter refereret som selskaberne), ret til på den mig tilhørende ejendom,
matr.nr. 8 dr Vangede at nedlægge - i &) og samme arbejdsgang - telekabler og
kabelrør i jorden i trace, som vist på vedhæftede deklarationsrids af d. 18-8-2004.

Selskaberne har ret til senere at etablere telekabler i kabelrørene, men ikke ret til at
nedlægge nye kabler eller rør i tracen ved gravning.

Selskaberne har i tjenesteanliggende ret til uhindret adgang til telekabler, kabelrør
(nedenfor under et kaldt teleledninger) med værktøj og materiel. Så vidt muligt skal
ejeren af ejendommen adviseres forinden, og vedkommendes anvisninger vedrørende
færdsel på ejendommen skal efterkommes.

Selskaberne yder erstatning for skader ved nedlægning af teleledninger, ved senere
etablering af telekabler i kabelrør og ved andet efterfølgende arbejde med teleledninger.
Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere
tidspunkt, erstattes ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved arbejde med
teleledninger. Skaderne skal anmeldes til og besigtiges af selskaberne, forinden
reparation foretages.

Teleledningerne er nedlagt i en mindste dybde på 50 cm i trace . Ved arbejde i
nærheden af teleledningerne, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af
teleledningerne, skal arbejdet anmeldes til selskaberne senest 5 dage, før det
påbegyndes. Selskaberne vil så for egen regning træffe de nødvendige foranstaltninger
til sikring af teleledningerne.

Beskadiges en af deklarationen omfattet teleledning, erstatter skadevolder selskabernes
udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Er skaden forvoldt af enten ejeren eller lejeren af arealet eller af en person, der handler
på disses vegne og ansvar, begrænses selskabernes erstatningskrav til kr. 5.000,00.
Ansvarsbegrænsningen bortfalder, hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed.
Ansvarsbegrænsningen gælder ikke for skader forvoldt af maskinstationer eller
entreprenører, der bestilles til at udføre arbejde for ejer/lejer.

Den danske Landinspekterforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A



Som ejer af matr.nr . 8 dr Vangede :

Dato: ( -/c) _0 c(

For Gentofte Kommune :

GENTOFTE KOMMUNE
METTE MIE NIELSEN

•
M. KONGSTAD NLI?S:N

For Gentofte Kommune :

Har skadevolder en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder
begrænsningen af selskabernes erstatningskrav kun den del af kravet, som ikke dækkes
af forsikringen.

Selskaberne kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på den
førnævnte mig tilhørende ejendom.

Påtaleberettiget er Telia Networks, Filial af Telia Nåttjånster Norden AB, Sverige, Colt
Telecom A/S, Global Connect A/S, NESA Net A/S og Novo Nordisk NNIT A/S.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder
henvises til ejendommens blad i tingbogen. Deklarationen respekterer uden yderligere
samtykke alle kommende pantehæftelser samt kommende servitutter, hvis udøvelse
ikke er til hinder for selskabernes tillagte ret.

•

•

Stiftelsen af foranstående byggeservitut tiltrædes i henhold til planlovens § 42.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.

Dato: 9 _,zt„(97 GENTOHE KOMMUNE
TEKNISK FORVALTING

Rådhuset * 2920 Charlottenlund

•



Blanketnummer 278ADen danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed

J.	 nr.LANDINSPEKTØRERNE
SYD I/S 2046575 tj / kc

KRONPRINSENSGADE 68. 6700 ESBJERG. TLF. 75 12 13 66

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

N

Tinglysningsrids i 1: 1000 vedr.

kabeltrace over

matr. nr . 8 dr og 26 a
Vangede

Esbjerg, d.,18-8-2004

Landinspektør



a0

	

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 8 G m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 22.09.2004 under nr. 40259
Senest ændret den	 : 22.09.2004 under nr. 40259

Retten i Gentofte den 22.09.2004

Line Drud Benche

Side:	 4

Akt.nr.:
P 181

•

•
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