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Udvidelse af eksisterende Rema 1000 – Rosenørns Alle 29-31, 1970 Frederiksberg C 
 
Bemærkninger vedr. tinglyste deklarationer på ejendommen, herunder særlig tinglyst fælles adgangsvej på 
matr.nr. 13gl og 353 Frederiksberg.  
 
I forhold til tinglyste deklarationer på projektejendommen, matr.nr. 13gp Frederiksberg henvises der indledningsvis til 
vedlagte tingbogsudskrift d.d. samt kortfattet servitutredegørelse udarbejdet i december 2015.  
 
I forhold til det ønskede projekt vurderes der ikke være tinglyst deklarationer, som vil være til hindrer for en realisering af 
projektet. I denne forbindelse tages der dog forbehold for en ældre deklarationer, som skal rekvireres ved landsarkivet, 
ligesom forholdet til evt. ledninger (såvel tinglyst som ikke tinglyst ledningsanlæg) i det berørte areal i sagens natur skal 
iagttages. Herunder er det lagt til grund, at en eventuel omlægning af ledningsanlæg kan betyde en væsentlig forøgelse af 
byggeriets anlægsomkostninger, men det vurderes ikke, at tinglyste ledningsanlæg kan medfører en egentlig hindring af 
projektet. Det er endvidere lagt til grund, at forholdet omkring antallet af parkeringspladser tidligt i processen afklares 
med Frederiksborg Kommune, herunder at bestemmelser i dokument om tilladelse til opførelse af bygninger til biblioteks 
og kontorbrug mv. tinglyst 14.03.1985 i denne forbindelse iagttages.  
 
Da indhentning af de ældre deklarationer fra Landsarkivet og en tilbundsgående gennemgang af servitutterne, herunder 
indhentning af ledningsoplysning mv. er forbundet med væsentlige sagsomkostninger, afventer denne del af 
projekteringen efter aftale med bygherre, at der foreligger de nødvendige dispensationer fra Lokalplan 32. Det bemærkes 
samtidig, at det ved byggesagsbehandling/byggesager er bygherres eget ansvar, at forholdet til tinglyste deklarationer 
iagttages og respekteres. Såfremt det efter Frederiksberg Kommunes vurdering er essentielt, at en sådan tilbundsgående 
undersøgelse foreligger i forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen, kan en udvidet servitutredegørelse 
dog udarbejdes og leveres inden for kort tid. 
 
I forhold til de på ejendommen tinglyste deklarationer bemærkes det i øvrigt, at der på ejendommen er tinglyst en række 
offentligretlige servitutter, som anses som åbenbart ophørt, hvorfor disse bør aflyses på ejendommen.  
 
Tinglyst fælle adgangs- og brandvej 
I forbindelse med de indkomne høringssvar i forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen vedr. Lokalplan 32, 
er der efter det oplyste kommet en række indsigelser/spørgsmål knyttet til den fælles adgangs- og brandvej, som er 
beliggende langs matr.nr. 13gp Frederiksberg østlige skel. Den pågældende private fællesvej er udlagt ved deklaration om 
fælles adgangs- og brandvej tinglyst d. 29.10.1985. Dokumentet er tinglyst på matr.nr. 13gp, 13gl og 353 Frederiksberg og 
udlægger det på deklarationsridset med priksignatur viste areal som fælles adgangs- og brandvej for matr.nr. 13gp og 
13gl smst. I forbindelse med ekspropriationen og udstykningen af matr.nr. 353 smst. er deklarationen overført til denne 
ejendom, således det pågældende vejareal i dag er beliggende på dels matr.nr. 13gl og dels på matr.nr. 353 smst.  
 
Det pågældende areal er jf. privatvejslovens definitioner er en privat fællesvej, hvorfor regulering og brug af vejarealet er 
omfattet af privatvejslovens bestemmelser med Frederiksberg Kommune som vejmyndighed.  
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På baggrund af ridset udformning med angivelse af kørebanekanten på matr.nr. 13gp smst. må det åbenlyst lægges til 
grund, at deklarationen sikrer ejer af matr.nr. 13gp smst. retten til at have en overkørsel/overgang med den pågældende 
beliggenhed. En afspærring af den pågældende overkørsel/overgang fra ejer af matr.nr. 13gl smst. med hegn eller lign. 
vurderes derfor at være i strid med den tinglyste vejret for ejer af matr.nr. 13gp smst.  
 
Deklarationen vedrører dog omvendt ikke vejareal på matr.nr. 13gp smst., hvorfor ejer af matr.nr. 13gp smst. på 
baggrund af deklarationen ikke omvendt har en tinglyst ret til at færdes den modsatte vej. Deklarationen er således alene 
tinglyst på matr.nr. 13gp smst., idet ejendommens ejer jf. deklarationens § 3 er økonomisk forpligtiget fsva. 
vedligeholdelsen af det fælles adgangs- og brandvejsareal. Det bemærkes dog, at projektet ikke medfører en lukning eller 
reducering af ejer af matr.nr. 13gl smst. eller offentlighedens mulighed for at benytte adgangen som forbindelse for 
gående eller cyklister mellem H.C. Ørstedsvej og Rosenørns Alle.  
 
I forbindelse med projektet skal det i sagns natur sikres, at passagen rundt om tilbygningen udformes således, at en 
adgang med redningskøretøjer fra matr.nr. 13gp smst. og via det pågældende vejareal ud til Rosenørns Alle fortsat kan 
ske, såfremt dette er et krav fra brandmyndigheden.  
 
Er der spørgsmål eller ønske om uddybning af ovenstående, står jeg i sagens natur til rådighed.  
 
Vedlagt: 
 

- Tingbogsopslag d.d. 
- Kortfattet servitutredegørelse fra december 2015.  
- Kopi af deklaration om ubebygget areal tinglyst d. 27.02.1930. 
- Kopi af deklaration om fælles adgangs- og brandvej tinglyst d. 29.10.1985. 
- Kopi af deklaration om tilladelse til opførelse af bygninger til biblioteks og kontorbrug mv. tinglyst d. 14.03.1985. 

 
Frederikssund d. 30.08.2017 
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