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Servitutredegørelse vedr. matr.nr. 13gp Frederiksberg  
 
 
Denne redegørelse er udarbejdet med henblik på at få et overblik over servitutter lyst på matr.nr. 13gp Frederiksberg i forbindelse med skitseprojekt vedr. opførelse 
af tilbygning til eksisterende Rema 1000. Redegørelsen er alene udarbejdet med henblik på screening af de tinglyste servitutter, hvorfor der bør foretages 
supplerende undersøgelse inden detailprojektering.  
 
Redegørelsen er baseret på tingbogsudtræk d. 17. december 2015.  
 
 

 Tinglysnings-  

dato 

Servitut Bemærkning Påtaleberettiget 

 05-09-2013-
1004791297 

Bestemmelser om Metro  Kan have betydning for projektet, idet der ikke må graves, bores eller 
udføres fundering mv. dybere end 6 mv. inden for en nærmere 
angivet areal, som dækker mindst den nuværende 
bygning. Dokumentets betydning for projektet skal derfor undersøges 
nærmere, herunder om der kan dispenseres til det ønskede projekt., 
såfremt dette måtte være nødvendig for en realisering af projektet.  

 

 11.11.1111- 

922280-02 

Dok om afløbet mv, Se akt  Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering.  

 

 11.11.1111- 

922281-02 

Dok om en port udkørsel tilslutning til en 
skorsten mv, Se akt  

Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 11.11.1111- 

922282-02 

Dok om hegn, hegnsmur mv, indkørsel mv, Se 
akt  

Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 13.11.1867- 

922283-02 

Dok om benyttelse, Se akt, (2Ø1-1007)  Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 03.06.1868- Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Se akt, Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 
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922284-02 (2Q513-627)  

 15.10.1873- 

922285-02 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, grøft mv, 
hegn, hegnsmur mv, (3H122-1188), Se akt  

Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 07.12.1900- 

922286-02 

Ekspropriationsfortegnelse, ang afståelse til vej 
mv, Se akt, (5Z960-2499)  

Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 21.07.1905- 

922287-02 

Dok om vejanlæg og magelæg mv, Se akt, 
(6N147-1601)  

Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 03.11.1905- 

922288-02 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forsynings-
/afløbsledninger mv, vejanlæg mv, Se akt, 
(6N304-2382)  

Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 03.11.1905- 

922289-02 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forsynings-
/afløbsledninger mv, vejanlæg mv, Se akt, 
(6N304-2882) (6O-393)  

Skal rekvireres ved landsarkivet og er derfor ikke nærmere 
gennemgået. Skal rekvireres inden endelig detailprojektering. 

 

 30.11.1929- 

2816-02 

Dok om afløbet mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 27.02.1930- 

3774-02 

Dok om ubebygget areal mv, Se akt  Omhandler pligt at lade areal være ubebygget. Det berørte areal er 
omtrentlig beliggende i forlængelse af den eksisterende butiks 
vestlige facade, hvorfor deklarationen ikke vurderes at have 
betydning for projektet, men arealet bør fastlægges præcist, når 
skitseprojekt er udarbejdet/godkendt.  

Frederiksberg Kommune 

 10.04.1930- 

112-02 

Dok om en port udkøreselsret tilslutning til en 
skorsten mv, Se akt  

Har ikke betydning for projektet.  

 16.04.1930- 

198-02 

Dok om afløb mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 23.04.1930- 

219-02 

Dok om 2 vinduer i brandgavlen mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 17.02.1931- 

3334-02 

Dok om hegn, hegnsmur mv, gavl, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 29.08.1931- 

1225-02 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  
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 29.04.1939- 

922290-02 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 03.12.1943- 

2511-02 

Dok om skure mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 27.11.1945- 

2580-02 

Dok om hegn, hegnsmur mv, indkørsel mv, Se 
akt  

Har ikke betydning for projektet.  

 23.01.1946- 

3354-02 

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 01.11.1947- 

2277-02 

Dok om luftfartshindringer mv  Har ikke betydning for projektet (vedr. luftfartshindringer i 25 m 
højde over terræn). 

 

 05.11.1949- 

1982-02 

Ekspropriationsfortegnelse, vejudvidelse mv, Se 
akt  

Har ikke betydning for projektet.  

 10.03.1953- 

922291-02 

Dok om tilbygning mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 14.10.1954- 

3145-02 

Dok om tilmuring af vinduer mv  Har ikke betydning for projektet.  

 28.10.1955- 

3007-02 

Dok om nedlæggelse af midlertidigt 
kontorlokale og benyttelse mv, Se akt  

Har ikke betydning for projektet.  

 24.04.1956- 

1198-02 

Dok om benyttlese af et kælderrum mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 28.01.1957- 

315-02 

Dok om overbebyggelse mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 13.04.1960- 

1198-02 

Dok om læsserampe mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 23.11.1961- 

3922-02 

Dok om byggelinier mv  Har ikke betydning for projektet.  

 31.08.1962- 

2876-02 

Dok om byggelinier mv  Har ikke betydning for projektet.  
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 10.04.1964- 

1340-02 

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Se akt  Dokument vedr. forsyningsledning (varme) henover ejendommen. 
Kan have betydning for projektet og ledningernes placering bør 
undersøges tidligt i processen (ledningen kan være omlagt i 
forbindelse med efterfølgende byggearbejder på ejendommen). 

 

 06.08.1964- 

2871-02 

Dok om skure mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet.  

 21.02.1983- 

3261-02 

Lokalplan nr. 32    

 27.09.1984- 

20350-02 

Dok om kabel til transformerstation repration 
på kabler mv, Se akt  

Dokument vedr. forsyningsledning (el) henover ejendommen. Kan 
have betydning for projektet og ledningernes placering bør 
undersøges tidligt i processen (ledningen kan være omlagt i 
forbindelse med efterfølgende byggearbejder på ejendommen). 

 

 14.03.1985- 

5770-02 

Dok om tilladelse til opførelse af bygninger til 
bibloteks og kontorbrug mv, Se akt  

Vilkår i byggetilladelse i forbindelse med opførelse af det nuværende 
bygningskompleks om, at der skal være/anlægges i alt 168 
parkeringspladser på ejendommen. Forholdet omkring antallet af 
parkeringspladser skal afklares med Frederiksberg Kommune.  

Frederiksberg Kommune 

 18.06.1985- 

12610-02 

Dok om transformerstation mv, Se akt  Har ikke betydning for projektet (vedr. transformator vest for 
eksisterende butik og ledningsanlæg ud til H.C. Ørsteds Vej). 

 

 29.10.1985- 

25392-02 

Dok om sikring af fælles adgangs og brandvej 
mv, Se akt  

Dok om fælles adgangs- og brandvej. Dokumentet vedr. vejen øst om 
den eksisterende butik, men projektområdet er dog ikke medtaget på 
deklarationsridset som omfattet af bestemmelsen. Dokumentet 
antages således ikke at omfattet matr.nr. 13gp og dermed 
projektområdet, idet deklarationen alene vurderes at være tinglyst på 
matr.nr. 13gp med økonomiske forpligtigelse vedr. vedligeholdelse.  

Ejer af matr.nr. 13gl, 13gp 
og 353 Frederiksberg 
samt Frederiksberg 
Kommune.  

 10.09.1996- 

29315-02 

Lokalplan nr. 93    

 28.02.2007- 

4105-02 

Erhvervslejekontrakt. (resp. nuvær.og 
fremti.servitutt og panteg.  

Har ikke betydning for projektet.  

 05.09.2007- 

16778-02 

Tillæg til dekl. vedr. transformerstation, lyst d. 
09.04.1981, påtaleberettiget: Frb. Elnet A/S  

Tillæg til servitut tinglyst d. 18.06.1985 vedr. transformatorstation (se 
ovenfor). Har ikke betydning for projektet 

 

 


