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DEKLARATION  

 
vedrørende fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstati-

oner, ledninger m.v. 
 

1. Undertegnede, Frederiksberg Kommune (herefter ejeren), der ejer ejendommene matr.nr. xx 

beliggende xx (herefter ”Ejendommene”), erklærer hermed med virkning på egne og efterføl-

gende ejeres vegne vederlagsfrit at respektere og at lade forblive og henligge uforstyrret de 

af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) på Ejendommene nedgravede an-

læg og ledninger (fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, fjernvarme-

transmissionsledninger m.v.), som vist på vedlagte kortskitser.  

  

2. Arealerne over fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger m.v. må i 

en afstand af 3,0 meter til hver side for fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstati-

oner, ledninger m.v. midte (servitutbælter angivet med rødt på vedlagte kortskitse) alene an-

vendes af ejer til formål, der ikke skaber varige forhindringer for muligheden for at fortage ef-

tersyn og reparationer af fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger 

m.v. Der må ikke laves væsentligt ændringer i terrænforhold, max ± 0,75 m, og der må ikke 

opføres bygninger eller bygningsdele med fundamenter. Såfremt den til enhver tid værende 

ejer planter træer og buske, kan CTR efter forudgående varsel til ejeren rydde disse planter, 

hvis der opstår behov for at foretage eftersyn og eller reparation af fjernvarmetransmissions-

anlæg, herunder vekselstationer, ledninger m.v. I den forbindelse skal arealet reetableres for 

CTRs regning, og arealet skal beplantes med tilsvarende beplantning, som det ryddede, blot 

i mindre/yngre eksemplarer og med en jordprofil, der er egnet til vækst af træer og buske 

som nærmere beskrevet nedenfor. Beskadiges rødder med Ø > 5 cm på store træer, ståen-

de udenfor en udgravning eller arbejdsområde, i forbindelse med et reparationsarbejde, kan 

ejer kræve, at CTR fælder og genplanter disse beskadigede træer. 

 

 Den til enhver tid værende ejer kan kræve følgende genplantningskvaliteter og –størrelser: 

 

 Jordprofil: Ingen vandstandsende lag i jorden, øverst et ukrudtsfrit muldlag på 50 cm  

Genplantede træer: minimum 18-20 (omkreds af stamme i 1 m’s højde) med klump ud-

valgt af ejer 

 Buske: CO eller med klump, udvalgt af ejer. 

 Forårsløg: f.eks. tulipan og narcisser: 16/18 og krokus og skilla minimum 6/8 

 Græsfrø: Passende til lokaliteten udvalgt af ejer 

 

 

 Der må ikke foretages opgravning, anlægsarbejder, nybyggeri, nedrivning, tilbygning eller 

lignende på Ejendommen inden for det med rødt angivne servitutbælte uden forudgående af-

tale med CTR. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige led-

ningsanlægget mv. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 30 cm. Ved byggeri op ad  
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servitutbæltet skal CTR kunne undergrave fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder veksel-

stationer, ledninger m.v. uden hensyn til sikring af tilgrænsende fundamenter.  

 

3. CTR eller dennes repræsentant skal til enhver tid have uhindret adgang med de nødvendige 

materialer og redskaber til fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, lednin-

ger m.v. i hele deres omfang og længde, til at foretage nødvendige eftersyn og reparationer 

og til eventuelt at erstatte fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger 

m.v. med nye anlæg i samme udstrækning og med samme placering.  

 

4. CTR har ret til at flytte køretøjer, installationer, bygningsdele mv., på Ejendommen, hvis af-

gørende hensyn til forsyningssikkerheden gør dette påkrævet.  

 

5. CTR skal udøve rettighederne i henhold til denne deklaration med mindst mulig gene for den 

til enhver tid værende ejer af Ejendommen. CTR er forpligtet til for egen regning og foran-

staltning at foretage retablering af Ejendommen og udbedring af enhver skade, der måtte op-

stå i forbindelse med udøvelsen af enhver rettighed i henhold til denne deklaration, herunder 

såfremt fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger m.v. fjernes helt 

eller delvist. 

 

6. Når fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger m.v. ikke længere 

anvendes, skal CTR fjerne fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, lednin-

ger m.v. indenfor seks måneder fra ejerens påkrav og uden begrundelse. Overjordiske anlæg 

skal fjernes hurtigst muligt.  

 

7. Fjernvarmetransmissionsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger m.v. placeres efter det 

ulovbestemte gæsteprincip, som indebærer, at CTR, der ikke har betalt vederlag for at ligge 

på matr.nr. xx, skal afholde omkostningerne til flytning/omlægning af fjernvarmetransmissi-

onsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger m.v. i forbindelse med ejers ændrede brug af 

Ejendommen.  

 

8.  Erstatningsansvar for eventuel skade forvoldt af CTR fastsættes efter dansk rets almindelige 

regler.  

 

9. Denne deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på Ejendommen, beliggende xx og på 

parceller, som måtte blive udstykket fra Ejendommene. Deklarationen respekterer de på 

tidspunktet for denne deklarations underskrivelse tinglyste panthæftelser, byrder og servitut-

ter, idet der henvises til Ejendommenes blad i tingbogen.  

 

10. CTR er berettiget til, uden den til enhver tid værende ejer af Ejendommenes godkendelse, at 

overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne deklaration til enhver fysisk eller ju-

ridisk person, som måtte få overdraget ejerskabet eller brugsrettigheder til fjernvarmetrans-

missionsanlæg, herunder vekselstationer, ledninger m.v., herunder at tinglyse påtegning på 

denne servitut om skift af påtaleret.  

 

11. Påtaleberettiget ifølge denne deklaration er CTR. 

  

 

 

 

---------------------------------, den  

Frederiksberg Kommune 
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I medfør af Planlovens § 42 meddeler kommunalbestyrelsen hermed samtykke til ovennævnte al-

longe, idet det bemærkes, at tilvejebringelsen af en lokalplan ikke er påkrævet. 

 

 

 

---------------------------------, den  

Frederiksberg Kommune 

 

 

 

 


