
V LMMAZANTI-ANDERSEN,

KORSØ JENSEN & PARTNERE
ADVOKATFIRMA

Var. afg. kr .	 522.000,00

Fast afg. kr .	 1.400,00

I alt	 kr.	 523.400,00

GENPART 122427. 02 0000.0018	 11.07.2007 TA
523.400,00 K

Ejerlav og matr.nr.: 3CB, 3 CE og 3CH
Stavnsholt by, Farum

Anmelder:
Advokat Philip S. Thorsen
St. Kongensgade 69
1264 København K

Beliggenhed:	 Stavnsholtvej 41 - 43
3520 Farum	 Tlf. 33 14 35 36

ENDELIGT SKØDE

Undertegnede FIH Erhvervsbank A/S sælger og skøder herved endeligt til medunderteg-
nede

Furesø Kommune
Stiager 2

3500 Værløse

ejendommen matr.nr . 3CB, 3CE og 3CH, Stavnsholt by, Farum beliggende Stavnsholtvej
41 - 43, 3520 Farum, der pr. 1. oktober 2006 er vurderet til kr. 87.000.000,00 heraf grund-
værdi kr. 44.360.000,00.

Handelen er indgået på følgende

lontk 1141



MAZANTI-ANDERSEN,
KORSØ JENSEN & PARTNERE

ADVOKATFIRMA

VILKÅR

§ 1.

Ejendommen, hvis grundareal ifølge tingbogen udgør 25.573 m2, heraf vej 310 m2 for så
vidt angår matr. nr. 3 CE, Stavnsholt by Farum, 17.308 m2, heraf vej 1.211 m2 for så vidt
angår matr. nr . 3CB, Stavnsholt by, Farum og 4.201 m2, heraf vej 1.201 m2 for så vidt
angår matr. nr . 3CH, Stavnsholt by, Farum, sælges således som den er og forefindes og
som beset af køber med de på grunden værende fælles bygninger, med grund-, mur- og
nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træ-
er, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de
samme rettigheder, byder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og
tidligere ejere, herunder forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber.

Som ejendommens tilbehør medfølger alt, hvad der før overdragelsen har tilhørt sælger.

Sælger oplyser, at installationer og medfølgende løsøre er gældfrit og afleveres i brugbar
stand på overtagelsesdagen.

På ejendommen er lyst følgende servitutter:

Dok om transformerstation/anlæg mv, Vedr. 3CE
Ikke til hinder for prioritering
Lokalplan nr. 25.3 Vedr. 3CB
Dok om sireneinstallation, Vedr 3CB, Ikke
til hinder for prioritering
Iflg. betinget skøde på delareal nr. 1 lyst
servitutstiftende bestemmelse vedr. køberet
lyst forud for al pantegæld
Lokalplan nr. 25.10
vedr. del 3 af CB
Overenskomst mellem Farum Kommune og Farum
Fjernvarme a.m.b.a. ang. levering af fjernvarme
(V 488) vedr. 3-cb

16.03.1971

10.08.1981
24.08.1993

13.01.1999

17.05.2000

19.06.2000

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.



MAZANTI-ANDERSEN,

KORSØ JENSEN & PARTNERE
ADVOKATFIRMA

§ 2.
	 3

Ejendommen er overtaget af køber den 1. januar 2007 og har fra denne dato henligget for
købers regning og risiko i enhver henseende.

Den gældende lejeaftale mellem køber og sælger vedrørende ejendommen og enhver for-
pligtelse i henhold til denne aftale er ophørt den 1. januar 2007.

§

Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse, da køber i forvejen som lejer i følge den indgåede
lejeaftale har betalt samtlige udgifter vedrørende ejendommen.

Køber er bekendt med de ejendommen påhvilende skatter og afgifter.

§ 4.

Køber har i hele sælgers ejertid været bruger af ejendommen. Køber har overtaget ejen-
dommen, som den er og forefindes, og er i den forbindelse indtrådt i enhver henseende i
sælgers retsstilling vedrørende ejendommen.

§ 5.

Købesummen er aftalt til kontant kr. 1,00, skriver kroner en 00/100.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til

at	 klagenævnet for udbud, i sin kendelse af 29. januar 2002, udtalte, at salgene af
Farum Park og Farum Arena til FIH Erhvervsbank A/S til trods den formelle be-
tegnelse ikke var egentlige salg i den sædvanlige betydning af dette ord, og at
kommunen derfor stadig er den reelle ejer af ejendommene;

at Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilsvarende har lagt til grund, at Farum Kom-
mune er den reelle ejer af de ejendomme, der er omfattet af Farum Kommunes
Sale- and lease back aftaler med FIH Erhvervsbank A/S;

at Told og Skat i forbindelse med behandlingen af en række momsretlige spørgsmål
vedrørende de af Sale- and lease back aftalerne mellem Farum Kommune og FIH
Erhvervsbank A/S tilsvarende har lagt til grund, at Farum Kommune er den reelle
ejer af de pågældende ejendomme;



Lars Johansen

Som sælger:
	

Som køber:

Keld Nyb•Jensen Michael Schrøder

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Underskrift:

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Underskrift:

MAZANTI-ANDERSEN,

KORSØ JENSEN & PARTNERE
ADVOKATFIRMA

4

at køber og sælger som følge af ovennævnte afgørelser har besluttet at ændre det
nuværende formelle ejerforhold således at det formelle ejerforhold bringes i over-
ensstemmelse med det materielle ejerforhold, som er lagt til grund af ovennævnte
myndigheder.

§ 6.

Det er aftalt, at parterne hver betaler halvdelen af de med tinglysningen af nærværende
skøde forbundne afgifter.

Hver part betaler selv salær til egen advokat.

København, den
	 7 i-eo7
	

Værløse, den r/ 7b->

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, daterings rigtighed og underskriverens myn-
dighed for så vidt angår sælger:
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MAZANTI-ANDERSEN,

KORSØ JENSEN & PARTNERE

ADVOKATFIRMA

Ejd.nr  "‘/  rnatr. nr (3 e3 3 Ce- 47 3 C# ?i-~1/4ta
6,rkt"/

Arealet udgør ikke en del af en samlet fast ejendom.

Furesø Kommune, Borgerservice den	 p20D7-

7/1/~~

Vurdering pr. 1.1o, 2.17P	 Ejendomsværdi, 0.0n,r,M

5

•

•



*** *	 ***	 Side:	 6
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
	

Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen 	 V 488

•

Påtegning på Skøde. Dkk 1
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Furesø Kommune
Lyst første gang den: 11.07.2007 under nr. 25183
Senest ændret den	 : 11.07.2007 under nr. 25183

Skødet er endeligt
****

Lyst med frist til 01.07.2008 til afgivelse af fuldstændig erklæring
under henvisning til §8 i lovbekendrgørelse nr 920 af 22.12.1989 om
sommerhuse og camping - angivelse af erhversøjemed
***

Lyst med frist til 01.07.2008 til fremvisning af dokumentation for
køber, samt da der er underskrevet som privatpersoner for sælger og
køber

Retten i Hillerød den 16.07.2007

Lajla Bendtsen

e



MAZANTI-ANDERSEN,
KORSØ JENSEN & PARTNERE

ADVOKATFIRMA

side 7

Ejerlav og matr.nr.:	 Anmelder:
Stavnsholt by, Farum,	 Advokat Philip S. Thorsen
3 CB, 3 CE og 3 CH	 St. Kongensgade 69

1264 København K

Beliggenhed:
	

Tlf. 33 14 35 36
Stavnsholtvej 41-43
3520 Farum

Som anmelder oplyser jeg, at køber er Furesø Kommune, og at sælger er FIH Erhvervs-
bank A/S.

København, den 16. august 2007

Som anmelder:

Philip S. Thorsen
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skøde. Dkk 1
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Furesø Kommune
Lyst første gang den: 11.07.2007 under nr. 25183
Senest	 ændret den	 : 17.08.2007 under nr. 30572

Side:	 8

Akt.nr.:
V 488

Skødet er endeligt indført i tingbogen.

Retten i Hillerød den 21.08.2007

Ursula Krzesinski

•

•



-

Matr.nr.:	 Delareal nr. 1 under udstykning fra
3 cb, 3 ce og 3 ch Stavnsholt by
Farum

Beliggende: Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 37 og 41-43
3520 Farum

Anmelder:
Advokat Annemarie Kruse Madsen
Dragsted & Helmer Nielsen
Rådhuspladsen 4
1550 København V
Tlf. 77 33 77 33

BETINGET SKØDE
KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

I henhold til Stempellovens § 34 erklærer parterne herved,
at købesummen efter deres bedste skøn svarer til

ejendommens værdi i handel og vandel.

Undertegnede,

Farum Kommune
Rådhustorvet 2
3520 Farum

sælger og skøder betinget af, at udstykningen approberes herved til underteg-

nede,•
Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

La Cours Vej 7
2000 Frederiksberg

delareal nr. 1 under udstykning fra matr. nr . 3 cb, 3 ce og 3 ch Stavnsholt

by, Farum, beliggende Stavnsholtvej 37 og 41-43 , 3520 Farum, svarende til den

på vedhæftede af landinspektørfirmaet BrUhl & Boe udarbejdede udstykningsfor-

slag.

Overdragelsen sker på følgende

V I L K Å R: 

n
Fom.267G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K



§ 1:	 EJENDOMMEN

Ejendommens samlede grundareal udgør i alt 57.748 m 2 , heraf vej 2.402 m2 , hvor-

af delarealet nr. 1 ifølge udstykningsplanen udgør følgende:

• Matr.nr. 3 cb	 5.071 m2

• Matr.nr. 3 ce	 25.573 m2 , heraf vej 310 m2

• Matr.nr. 3 ch	 4.201 m2 , heraf vej 1.201 m2

Arealet er anvendt til 8.005 m 2 skole, 2.241 m2 hal, 138 m2 pedelbolig, 69 m2

diverse skure og 24.392 m2 udenomsarealer inklusiv vejarealet ifølge specifika-

tion fra landinspektøren.

Hele ejendommen er pr. 1. januar 1998 vurderet således: Ejendomsværdi kr.

79.000.000,00, heraf grundværdi kr. 10.469.200,00. Ejendommen er ikke under

omvurdering.

Ejendommen sælges med grunden og de på denne værende bygninger med grund- mur-

og nagelfast tilbehør, herunder varmeinstallationer, alle slags ledninger og

installationer, hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggen-

de og tilhørende. I overdragelsen medfølger alle i ejendommen værende instal-

lationer m.v., for så vidt de ikke tilhører tredjemand.

Ejendommen, bygninger, installationer m.v. overtages som de nu er og forefin-

des og uden gæld af nogen art.

§ 2:	 RETTIGHEDER

Ejendommen sælges i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og

forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger, hvorom der der henvises til de

på ejendommen tinglyste servitutter:

21.03.1970 Byplanvedtægt nr. 25 vedrørende matr.nr . 3 ce.

16.03.1971 Dokument om transformerstation/anlæg m.v. vedrørende matr.nr .

cb.

29.01.1975 Dokument om oversigt m.v. vedrørende matr.nr . 3 cb.

22.09.1977 Lokalplan nr. 25.2 vedrørende matr.nr . 3 ce.

2.
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•

10.08.1981 Lokalplan nr. 25.3 vedrørende matr.nr . 3 cb.

24.08.1993 Dokument om sireneinstallation vedrørende matr.nr . 3 cb.

§ 3: OVERTAGELSE

Ejendommen overtages den 1. oktober 1998.

§ 4: REFUSION

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse

over ejendommens indtægter og udgifter. Eventuelle forfaldne ydelser før eller

på overtagelsesdagen betales af sælger. Refusionsopgørelsens saldo reguleres

kontant på anfordring.

	

5:	 KØBESUMMEN

Købesummen er aftalt til

kr. 147.018.000,00,

skriver kroner ethundredefiretisyvmillionertiottetusinde 00/100, der er berig-

tiget den 5. oktober 1998. Købesummen er betalt mod, at sælger har påtaget sig

at indestå for, at køber opnår endelig anmærkningsfri og ubetinget adkomst til

ejendommen.

	

§ 6:	 GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN, FORHOLD TIL SÆLGER OG OFFENTLIGE FORHOLD

Udenfor købesummen overtager køber ingen gæld.

Sælger oplyser,

at de på ejendommen værende bygninger med deriværende installationer sælger
bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet,

at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller
forpligtelser,

at ejendommen sælger bekendt ikke er omfattet af tidsbegrænsede dispensati-
oner,

(--

at der sælger bekendt ikke verserer sager, eller består uopfyldte krav fra
det offentlige eller private vedrørende ejendommen, og

3.

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



at der sælger bekendt ikke findes forurenet jord eller lignende på ejendom-
men.

§ 7: LEJEFORHOLD

Overdragelsen af ejendommen er en del af et "sale and lease back", hvorfor

sælger fra overtagelsesdagen lejer ejendommen på nærmere aftalte vilkår.

§ 8: BETINGELSER

Nærværende skøde er betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens udstykningsappro-

bation, som skal foreligge senest 6 måneder efter overtagelsesdagen. Køber har

modtaget udstykningsplan.

Når vilkårerne i § 1 og nærværende § 8 er opfyldt, er køber pligtig at tage og

sælger forpligtet til at udstede endeligt skøde.

Parterne bemyndiger uigenkaldeligt advokat Annemarie Kruse Madsen til at ud-

stede endeligt skøde.

§ 9:	 KØBERET

Sælger har pr. 1. oktober år 2018 en køberet til ejendommen på nærmere aftalte

vilkår. Nærværende bestemmelse begæres lyst servitutstiftende på ejendommen

med prioritet forud for al pantegæld.

§ 10: MOMS 

Sælger oplyser, at ejendommen ikke er momsregistreret.

§ 11: "SOMMERHUSERKLÆRING" 

Køber erklærer i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om

sommerhuse og campering m.v., jf. § 8, at ejendommen skal anvendes i er-

hvervsøjemed, idet hele ejendommen skal udlejes til skole. Betingelserne

henhold til nævnte lov for at erhverve ejendommen er således opfyldt.

4.



Som s lger:

Brixtof-IXe

#.141

Farum Kommu Leif Frimand

Pete

Navn:
Stilling
Bop1:

te.
■

Y. advokatiirrii:si

Rådhuspladsen 4
1550 København V
Tlf 77 33 77 33
Fax 77 33 77 44

Navn:
Stilling:
Bopæl:

& Helmer r

0. Eske ruun
Advokat

E-mail: oeb@dhn.dk

E:\TEKST\0007000\0007033\063\stavnsholtskolen.doc
09-12-1998 akm/s3/nen/lc/ao

(10n R Wrnh1.1,,c4: N11,1-nr1, 10 I tIGA IC.h.wnhuvn IC

ou

12: OMKOSTNINGER

De med nærværende handel forbundne stempelomkostninger til skøde samt salær

til berigtigende advokat udredes af køber. Sælger betaler salær til egen advo-

kat. Der har ikke medvirket ejendomsmægler ved handlen.

---00000---

Farum, den	 . december 1998 	 Frederiksberg, den december 1998

Som køber:

T	 Korsgaard
Mogens Friis•	 yge 

// 

Finansieringsinstituttet
for Industri og Håndværk A/S

Peter 7arup Nielsen

Til vitterlighed for underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og under-

skrivernes myndighed for så vidt angår sælger:

5.
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Akt: Skab	 nr.

andinspektør

Udfærdiget i november 1998 i anledning

af tinglysning af skøde.

De~t~ciidsPtt(t2Cacreoing
J.nr. 98145

Ref.: Land98/98145/RIDS2

0

tll

E

•
(udfyldes af dommerkontoret)

Landinspektørfirmaet BrUhl G Boe

Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum

Tlf.: 4495 0306 - Fax: 4495 6204

Email: bryhl&boe@plf.dk
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vedr. matr.nr . 3 cb. 3 ch og 3 ce Stavnsholt By, Farum

"Stavnsholtskolen"
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 13.01.1999 under nr.	 988
Senest ændret den	 : 13.01.1999 under nr.	 988

Skødet er betinget
Lyst med frist til 1.4.2000
Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det
forinden er modtaget til endelig lysning
Skøde lyst servitutstiftende

Retten i Hillerød den 14.01.1999

Anne-Marie Nielsen - tlf.nr. 48200414

Side: 9

Akt.nr.:
V 488



I Dragsted I Schlüter I Helmer Nielsen

Advokatfirma

Farum By, Farum

3 CE m . f 1 .

Stavnholtvej 41

3520 Farum

.sTENUTI.34-4åUKE
RETTEN
HILLERØD

KUN GYIDOT %øm A.Fi.iiiffluNG AF
DOMMERKONTORETS FASSEKOffillOtAPPARAT

`p•-.73(107/

erlav:

Matr. nr.: 

Beliggende: 

1 Dragsted 1 Schlüter 1 Helmer Nielsen 1
advokatfirma

Rådhuspladsen 4
Frans Rossen
	

1550 København V
Advokat
	

Tlf.:7733 7733
E-mail: fr@dshn.com
	

Fax: 7733 7744

Navn:

Stilling.

Adresse:

•

•

V 1.(g,/

Anmelder:

Advokat Annemarie Kruse Madsen

Rådhuspladsen 4

1550 København V

Tlf. nr.: 7733 7733

11.10.99 11:150001200 00
811496 511 01

ENDELIGT SKØDE

Da betingelserne i det betingede skødes § 1 og § 8, nu er opfyldt, idet Kort- og Matrikelstyrelsens udstykningsap-

probation foreligger, begæres foranstående skøde herved endeligt tinglyst. Areal for matr. nr. 3 C E

udgør 25.573 m2, heraf vej 310 m2, matr. nr . 3 CB areal 5.140 m2 og

matr. nr . 3 CH areal 4.201 m2, heraf vej 1.201 m2.

København, den	 1999

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed:

(Min R WrnhIpwcki Nvinr y 19 1450 Kah pnhfivn K
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*** *	 ***	 Side: 14
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
	

Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen
	

V 488

Påtegning på Endeligt skøde.
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer:
Lyst første gang den: 29.10.1999 under nr. 40585
Senest ændret den	 : 29.10.1999 under nr. 40585

Skødet er endeligt og endeligt indført på matr.nr . 3-ce, 3-cb og 3-ch
Stavnsholt by, Farum.

Retten i Hillerød den 01.11.1999

Lissi Markussen



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

eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. 1 tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.
3 n af Stavnsholt by, Farum sogn

Gade-13g hus nr.:

"i6.3.71*04915 .

Akt: Skab 1/ nr. 7 i1? •
(udfyld« af dommerkontoret)

Anmelder:

Advokat H. Tiemroth
Østergade 18
1100 København K

Stempel: 2 5	 kr. 0 0 øre

•
•

•

Deklaration
Transformerstation og kabler

Farum Kommune, Teknisk Forvaltning,

Bregnerødvej , 3520 Farum,

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 . 3 n af Stavnsholt by og Farum 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 4,7 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 der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes !!!!:: 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.

13exlffings-
formular

G 5555-3c. [IMAM	 7.8.9.10.11.12.13.14.15.udg.
Jensen å Kjeldskov A/S, København



For donno- 414adelse ydor selskabet Ø ors4atnifig ön gang for allc på 	 kr.

C-Fet.a444144~1439tales, når anlooggot ef-opføft-og donno deklaration tin.glyat.

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..,fåplio 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.

Farum den 	 23.2. 	 19 71

sign. H. Vitting Andersen	 sign. A. Lumholtz
Som ejer 

sign.

J.nr.B 5177
TB/LJ
I henhold til lov nr. 246 af 10.6.60 § 4 skal man herved erklære,
at der intet vides at erindre mod ordlyden af ovennævnte deklara-
tion.

Farum kommunalbestyrelse, den 23.2.71.
sign. H. Vitting Andersen 	 sign. A. Lumholtz
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Y-1 fløj Jensen & Kjeldskov AIS

ilkifred"

P 7617

z

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)



)fldføri i dagbogen for retten

Hillerød den 16. 03. • 71

RYST AICI: V NR. V,51,

Genpartens rigtighed bekræftes.

_.)orrimeren i Hillerød m v.

•

•



Mtr. nr., ejerlav, sogn: 3 n af Stavns — Stempel : 7 L kr..

(i København kvarter) h01 by, Farum sogn
eller ( i de senderjydske lands-

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

Gade og hus nr.:
	 tempelfri	 Anmelder:

LANDSRETSSAGFØ RER RUDOLF SAND

ADVOKAT WILLIAM BENTZEN
1370 København K - Nørre Søgade 7

Mellem undertegnede Paw= Kbannune, Farum •( nedenfor kaldet
Ko	 n) og medundertegnede Den selvejende institution
murIE BRUSII MOU, Farum (nedenfor kaldet Institutionen)
er dags dato indgået følgende

Akt: Skab V nr. V
(udfyldes a dommerkontoret)

Købers
.

Kreditors } 
bopæl:

OVERENSKOMST

I
I forbindelse med Kommunens overdragelse til I nstitutionen
af en parcel at ejendommen matr.. nr. 2 b, 5 og 18 a af Farum
by og sogn, senere selvstændigt matrikialeret som mate. nr.
IB 1:)a af Farum by og sogn på de 'vilkår, der fremgår at et
den 27.6.1969 underskrevet betinget skøde fra Kommunen til
Institutionen, tillægger Kommunen Institutionen i
skab med. Stavnsholtskolen ret til brug af et idrætsanlæg,
stort ca.. 34,000 22, umiddelbart øst for Borgtester
spersens Vej og den til Institutionen ifølge forminEevnte be-
Vinggde skede overdragne ejendom*
Brugsretten er indrømmet på følgende vilkår,:

Arealet skal af Institutionen bruges til alle sådanne
syaorta- og idnetsaktiviteter, som se3dvanligt udøve. , i for-
bindelse med en skole, og må ikke uden Kommunens samtykke
bruges til andre formål.

•■ •

Institutionens brugsret skal, respektere en Sta~olt-.
skolen indram/et ret til medbenyttelse4af idrætsanlægget på
lige fod med Imtitationen. Omfabget og i'ordelingen af Insti-
tutionens og Staensholtskolens ~tyre brug af slx)rtsan..
lægget fastlægges år for år ved overenskomst imellem
skolerne.

Kommunen er berettiget til at give andre skoler, sports..
klubber eller andre interesserede ret til at benytte arealet

Bøstillings-
formular

c Jensen & Kjeldskov A/S, København



til spotte- 'og idretsformål,, møder og lignende.. Kommunens
ret til at overdrage brugsretten til andre end Institu ^
timen og Stavnaboltskolen er dog på skoledage begrænset
til Udi:mumlet udenforperioden kl. 8" 16".1!

Sportsarealet. der ved nzarcratzende overenskomsts underskrift
er anlagt, omfatter et gresareal med to fodboldbaner med må-
lefle oa 6  x loo meter, to hiDiboldbmer med målene oa
2o x 4o meter. 6 løbebaner a lom x 1,1 meter, 2 atletik.,
arealer udlagt i=felt og indeholdende =Leg for
atm", diskos.m o " spydkaøt. bøjdeffring. lamgdespring.
trespring, ~prima samt håndbold- og baraketballbener.
Anitagget vil blive supleret med :et 1.83. , og redskebselatr til
opbevaring af MARIE KRUSES SK01,13 •;3 atletikredskeber
Det otni,14ralede s og redskabsskur opgøres i overensstemmelse
med beskrivelsen, Detailer aftales mellem Institutionen
og Kommunen henhold til bwkz*istwelsen,

Som vederlag for den Institutionen tillagte brugsret til
sportsarealet giver InstitUtienen i det tidsrum Km :emmen har
diapositionsret over sportsa~let, jf.?. ovenfor runder I.
~mens braaret til Institutionens to gymnastiksale
og de hertil hørende gymnasti~skaber, omklædnings- og
baderum etc, i de, af Institutionen på den til denne , over.

dr43ixee grund opførte by'gninger„ •
Brugsretten kan af Kommunen, overdrages til de ~tik-

foreninger.. spor* .taklubber eller .andre intereseerede. EiOm
Kommen matte bos terffine.
Der skak af Kommdinen og Institutionen fellesskab udarbejdes
et -reglement for benyttelsen af såvel sportspittae som

kiymnastiksale og dines faciliteter m,v, Heraf skal blandt
andet fremgå.. hvem ansvaret tor eventuelle ad 	 luer på-

hviler

Vedligeholdelsen og Pasningen af det i post I og II ~nit.



sportsareal sker ved Komunwis foranstaltning, og 3 e udi*
gifter afholdes af Kommunen*

Sportsarealet er taget i brug. og læ- og redskab:3~ot..
føres EM!~ muligt, og kan etter opførelsen tages i brug af Instit~
af Institutionen. institutionem 2 gymnastikle med de
dertil »rende gymnaatikr~ber, omklædningen= m.v
«tage* i
Brugarett-en vedvarer uopeigeligt mellem parterne,. atatenge
Institutionen driver skolairirksomhed på sin ejendom i over,-
ensatemmelse Med bestemme/serne i det betingede . Bimle til
Instituti . . der er anført i prembelen til' . a	 ende
overenskomst. Bragsrettighederne Ophører definitivt, Etils~

fremt det endeligt konstateres„ at betingelserne i skødete
post X ikke kan opfyldes.,

•

Por at freme det gode samarbejd.e mellem Kommunen og. In-,
atitutionen har Institutionm tillagt -Konimunen ret til
til enhver- tid at besætte to pladser i Inetitutionerv3 Be..
styg tilse. Kommunens formvats ret skal sikres ved en herpå
sigtende bestemmelse i fundatsen for institu.tionen.

institutioner' erklærer at ville medvirke til, at skolekeel-
missionen for Kommen i videst muligt omfang bliver til-
synsførende myndighed.

Insti-tutio~ er.klærer sig endvidere villig til at deltage
i et eventuelt psedavgisk ~arbejde med Kommunens øvrige
skoler og institutioner.

Nal•mrende overenskomst vil. være at tinglyse på matr. nr.
18 119 af Øfm o sogn og matr. nr, 3 n af Stavnsholt
by, Par= Segn med gensidig påtaleret for Par= kommune
og pen selvejende instatutien MARIE KRUSES SKOLE.

får det til sportsplads udlagte areal er udetykket med



selvettenUgt ma,tr, nr., vil servitutten være at overføre til
denne ejend‘.

Ted bensyn t penterettigheder, byrder og servitutter, hen-
vises til de pågaztldende ejendommes, blade i tingbogen,

Pa-ru/el den 21,september 3,973
for Pams kommune:

'Vitting Anders«
V, Larsen

København, den 29.~ 1973
for MARIE KRUSES SIMLE: W.Bentzen

Edvard Christensen	 ,A. Mellgaard	 N. ~c Meller.

1M1 vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens;
rigtighed og underskrivernes myndighed:

P.Rez Prederiksen	 Navn/
Stilling: advokat
B0pal:Nørres~e 7, 137o K.,	 •

INDFØRT I DAGBOGEN

2111174 26758

RETTEN IlAILLERØD
LYST. AKT.	 l4/N R.

bekræftes.

Civildommeren i Hillerød m.v.

O D;.ni



. Malcolm
Som ejer af matr.nr . 3n og 4ic

P

Dato: 12.10.1989

Stempel kr. .5r-S c ,	 Akt: Skab t/ nr. 9ffr
(Udfyldes af dommerkontoret)

Xlamrin 311 og 41c Stavnsholt By, Faruma.

• (Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr. Stavnsho 1 tve j	 Anmelder:

•

Landinspektør
Erik Brtffil
Gammelgårdsvej 61
3520 Farum
Tlf. 42950306

~1P295~

SAMHØRIGHEDSDEKLARATION

Arealer under Farum kommune, Farum, agtes udlejet for et længere tidsrum
end 10 år. Som følge heraf og i henhold til udstykningslovens § 1, skal
arealerne udstykkes og særskilt matrikuleres.

Arealerne agtes anvendt til opførelse af spejderhytter til DDS/Skjoldmøerne
og Sct. Georgs gilderne i Farum. Arealerne er beliggende i området for
lokalplan nr. 25.2 for Farum kommune.

I den anledning, pålægger undertegnede ejer af ejendommen matr.nr . 3n og
4ic, Stavnsholt By, Farum, herved disse ejendomme følgende servitut:

Udstykkede og særskilt matrikulerede arealer må ikke
afhændes, men skal til stadighed have samme ejer som
restejendommen af matr.nr . 3n og 4ic, Stavnsholt By,
Farum.

Påtaleretten tilkommer Farum kommune, uden hvis samtykke deklarationen
ikke kan aflyses.

Servitutten begæres tinglyst på matr.nr . 3n og 4ic Stavnsholt By, Farum.

Med hensyn til de på ejendommen tinglyste servitutter og grundbyrder,
henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



;,1DFORT I DAGBOGEP

RETTEN I HILLERØD

0 8.11.8 9. 2 2 4 2 5

LYST AKT //NR.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Civildommeren i Hillerød m.v.

ANNE-MARIE NIELSEN
()ass.

•



INDFØRT ;

PgrTEN I 141.-RØD

11.12.92. 293 60

-11MM.: PÅ EM. HÆFT

Y DERLIaERZ

roreløblg Indført med frist

til 441-	 it -4.

4-) 3»

ANNE-MARIE MELBET/. •
oas

erklærer 'ne.rm-ed,

3. 19 9.3. •

ter Br

INDFØRT I DAGBOGEN

/.	 ( 6,P2f)
RETTEN I HILLERØD

• .LY.

BIRTE MARIE SVENDSEN
oass.

xtOfte

.	 .
ebrl:ngel se af l okalplan ikk

•	 'stk.2.

/ Mogens No up Thomsen

Otto B. WryIrski, Nytorv 19, 1450 København KForm. 167 G•

Ejerlav:

Matr. nr.:
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husny.:

,~1 -ta ////a?

Stempel: kr.	 Akt:	 skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder:

Navn : Æ:2~
Adr.:	 s.".--c249,/:Ca4„:"„,

års
om•



Matr.nr. 3 cf af Stavnsholt by,
Farum sogn samt matr.nr . 3.n af
Stavnsholt by, Farum sogn

aS Stavnsholtvej
3520 Farum

0.

m.

Anmelder:.
	 1/- Y.kr •

Farum Kommune
Teknik og Miljø
3520 Farum

OVERENSKOMST ANLÆG, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF P-PLADS M.V.
OVER MATR.NR. 3 CF OG 3 N STAVNSHOLT, FARUM.

PARTERNE

Mellem ejerne af matr.nr . 3 cf Stavnsholt, ejer Frederiksborg Amt, og
matr.nr . 3 n Stavnsholt, ejer Farum kommune, indgås følgende over-
enskomst for nuværende og efterfølgende ejere af ejendommen.

OMRÅDET

Området dækker det på vedlagte plan viste.

Området benyttes for tiden til:
P-plads og adgangsvej for Bygmarkskolen, 3 børneinstitutioner samt spej-
derhytter.

VEJANLÆGGET 

Der etableres det på planen viste p-anlæg m.v.

Alle udgifter afholdes af Farum kommune.

KOMMENDE ISTANDSÆTTELSER. 

Udgifter i forbindelse med kommende istandsættelser af anlægget som
f.eks. asfaltbelægninger, grønne- områder, vejanlæg, belysningsanlæg,
kantsten, skiltning o.s.v. må kun udføres efter nærmere aftale mellem
parterne.

Udgifterne fordeles efter antallet af hyer parts antal p-pladser før om-
bygningen af anlægget-således:

Matr.nr. 3 cf Stavnsholt
	

25 pladser	 35 %
Matr.nr. 3 n Stavnsholt
	

46 pladser
	

65 %

I alt
	

71 pladser	 100 %

Form. 267 G Otto Et. : Wi-oblewski,	 19, 1450 1{.'t:bOiti
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(dato)	 da

(und r'skri
Kirsten Ebbensgåard

Amtsborgmester

Jørgen Iversen
Amtsdirektør'lemming Oppfeldt / Mogens Norup Thomsen

n	 ift

LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE

Løbende vedligeholdelse såsom græsslåning, renholdelse, snerydning,
brug af el til belysning står Farum kommune for. Frederiksborg Amt b
ler et fast beløb årligt på kr. 10.000,- ekskl. moms. Beløbet prist
reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1.1.1994.

MATRIKULERE FORHOLD. 

Der sker ingen matrikulære ændringer.

Farum kommune afholder udgiften til tinglysning af overenskomsten.

OPSIGELSE

Overenskomsten kan tidligst opsiges efter 5 års forløb og da med 1
skriftlig varsel. Overenskomsten tinglyses servitutstiftende på ejen
men.

For Farum kommune 	 For Frederiksborg amt

4.. december 1992	 26. november 1992

:or-
ata-

årtri
Som

INIDF:ØRT I DAGBOGEN

RETTEN I HILLERØD

11.12.92. 2 93 60

ysr -11,-/Yr.VA/ YY-t'
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._ ,	 Stempelfri 700 —	 Akt:	 skab V nr.
3-	 /

(udfyldes af tInglysningskonlcret)t	 -7.	 Ejerlav: Staynshott By, Farum
,-
'-'.
v Matr.nr.: 3.cb.,

(Ejertellighedsnr.)

Gade og husnr.: Stavnsholtvej 41
	

Anmelder:

BEREDSKABSSTYRELSEN
Datavej 16
3460 Birkerød
Tlf.nr.: 45 82 54 00

DEKLARATION
Masteinstallation

Undertegnede
Farum Kommune
Frederiksborgvej 3
3520 Farum

meddeler herved Beredskabsstyrelsen eller den, til hvem Beredskabsstyrelsen senere måtte
overdrage sine rettigheder, en fra Farum kommune og efterfølgende ejeres side uopsigelig
tilladelse til på ejendommen:

matr. nr. 3.cb., Stavnsholt By, Farum
Stavnsholtvej 41
3520 Farum

at lade anbringe en stålgittermast med sireneinstallation og underjordiske kabler, således
som vist på vedhæftede tinglysningsrids, samt til enhver tid at have uhindret adgang til
vedligeholdelse og eftersyn af sireneanlægget.

Endvidere er Farum kommune indgået på:' 	 ';`..

at der friholdes et areal på 2 x 2 m foran sirenestyreskabet,

at der på arealet omkring sireneanlægget Ikke foretages beplantninger, opstabling
af løsøre og lignende, som kan påvirke sireneanlæggets funktionalitet, herunder
lydudbredelse, eller som kan forhindre eller vanskeliggøre adgangen til
sireneanlægget ved eftersyn, vedligeholdelse og reparation,

at der på sirenemasten Ikke må opsættes antenneanlæg, skilte, plakater m.v. uden
Beredskabsstyrelsens tilladelse.

For tilladelsen gælder løvrigt:

at udgifterne i forbindelse med sireneanlæggets etablering og drift afholdes af
Beredskabssstyrelsen,

at disse arbejder skal foretages under iagttagelse af og under fuld hensyntagen til
de på matriklen til enhver tid af ejendommens ejer opsatte installationer og
bygninger,

Form. 367G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Som ejer af ej ndommen.

(husk kommunens

zirg	

en

2

at den ved sireneanlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade
på ejendommen snarest istandsættes af Beredskabsstyrelsen eller ved dennes
foranstaltning,

at eftersyn, reparation og vedligeholdelse sædvanligvis vil blive udført inden for
normal daglig arbejdstid. Af hensyn til befolkningens sikkerhed kan det dog i
beredskabssituationer (krise eller krig) blive nødvendigt at udføre reparation og
vedligeholdelse uden for normal arbejdstid,

at der ved service og vedligeholdelse anvendes lift,

at såfremt arealet senere skal bebygges eller eksisterende bygninger på matriklen
skal udvides eller ombygges, og sireneinstallationen er til hinder herfor, vil
installationen blive nedtaget og eventuelt genetableret for Beredskabsstyrelsens
regning,

at såfremt sireneanlægget med tekniske installationer på et senere tidspunkt fjernes
fra ejendommen, vil arealet blive retableret af Beredskabsstyrelsen,

Denne deklaration lader Beredskabsstyrelsen tinglyse som servitutstiftende på
ejendommens blad I tingbogen med Beredskabsstyrelsen som påtaleberettiget.

Deklarationen er ikke pantstiftende og respekterer de på ejendommen tinglyste hæftelser,
ligesom den ikke er til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering.

For så vidt angår de på ejendommen påhvilende hæftelser, byrder og servitutter henvises
til ejendommens blad I tingbogen.

FARUM KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

RÅDHUSET
3520 Farum

22.7.	 93
	 den	 19

Farum
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BEREDSKABSSTYRELSEN Datavej 16, 3460 Birkerød

Tinglysningsrids udarbejdet i forbindelse med tinglysning af sireneinstallation på ejendommen:

matr.nr.  3:cb., 	af Stavnsholt By, Farum 

beliggende, 	 Stavnsholtvej 41 	 3520 Farum 

Birkerød, den:  15-06-1993 Underskrift:

Elo Sterup

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)
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Beredskabsstyrelsen

3

Stempelfri I medfør af stempellovens § 79, stk. 1, nr. 3, Jf. Told- og Skattestyrelsens
skrivelse af 29. september 1992 J.nr. 99/92-385-00174.

Birkerød, den: 	 2 4 JUNI 1993

F rum kommune meddeler herved, i henhold til lov om planlægning
§ 42, samtykke til nærværende deklaration, idet tilvejebringelse
af lokalplan ikke er påkrævet.

Farum, den 19.08.1993

r

Anis Lud isen

INDFØRT I DAGBOGEN

RETTEN I HILLERØD

2/4.08.93. 17267

LYST AKT V NR. 1-1

Jonna Maasen



Stempel: kr.	 7[r7,/ /(, --- Akt:	 skab
	

Ynr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Stavnsholt by, Farum

delareal nr. 1
3 cb, 3 ce og 3 ch Stavnsholt by,

Stavnsholtvej 37 og 41-43
3520 Farum

Farum

Anmelder:

Dragsted & Ilaertner Nielsen advokatfirma

Ejerlav:

Matr. nr.:
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.:

Annemarie Kruse Wden
Advokat

E-mail: akm@dhn.dk

Rådhuspladsen 4
1550 København V
Tlf 77 33 77 33
Fax 77 33 77 44

Ekstrakt-udskrift af skøde vedrørende delareal nr. 1 under udstykning fra

matr. nr . 3 cb, 3 ce og 3 ch Stavnsholt by, Farum, Stavnsholtskolen, belig-

gende Stavnsholtvej 37 og 41-43, 3520 Farum.

BETINGET SKØDE
KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

I henhold til Stempellovens §.34 erklærer parterne herved,
at købesummen efter deres bedste skøn svarer til

ejendommens værdi i handel og vandel.

Undertegnede,

Farum Kommune
Rådhustorvet 2
3520 Farum

sælger og skøder betinget af, at udstykningen approberes herved til underteg-

nede,

Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S
La Cours Vej 7

2000 Frederiksberg

delareal nr. 1 under udstykning fra matr. nr . 3 cb, 3 ce og 3 ch Stavnsholt

I. 

by, Farum, Stavnsholtskolen, beliggende Stavnsholtvej 37 og 41-43, 3520 Fa-

rum, svarende til den på vedhæftede af landinspektørfirmaet BrUhl & Boe udar-

bejdede udstykningsforslag.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



§ 9: KØBERET

Sælger har pr. .1. oktober år 2018 en køberet til ejendommen på nærmere aftalte

vilkår. -Nærværende bestemmelse begæres lyst servitutstiftende på ejendommen

medpriötitet forud for al pantegæld.

Farum, den 11. december 1998 	 Frederiksberg, den 11. december 1998

Som sælger:	 Som køber:

sign. Peter Brixtofte
Jørgen Larsen
Leif Frimand

Sign. Mogens Friis
Tyge Korsgaard
Peter Krarup Nielsen

Farum Kommune	 Finansieringsinstituttet
for Industri og Håndværk A/S

\\DHN 7\FDATA\diverse\emb\EkstraktFarumStavnsholt.doc
12-01-1999 akm/toj/emb/ao



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 13.01.1999 under nr.	 995
Senest ændret den	 : 13.01.1999 under nr.	 995

Retten i Hillerød den 14.01.1999

Anne-Marie Nielsen - tlf.nr. 48200414

Side:

Akt.nr.:
V 488



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 13.01.1999 under nr. 	 995
Senest ændret den	 : 29.10.1999 under nr. 40585

Endelig indført.

Retten i Hillerød den 01.11.1999

Lissi Markussen

•



V 2?.?'

Anmelder: Farum Kommune
Jura,Plan og Miljø
Rådhuset
3520 Farum
tlf. 77434106

Lokalplan nr. 25.10
Sports- og fritidsanlæg i Farum Øst

I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område.

§ 1. Formål

Lokalplanen skal fastlægge det byplanmæssige grundlag for, at
området fortsat kan anvendes til offentlige og almennyttige
formål (sport, kultur m.m.), idet der åbnes mulighed for ny
bebyggelse m.m. som supplement til Stavnsholthallen.

Lokalplanen skal sikre:
at områdets grønne præg udadtil bevares, evt. ved
supplerende plantninger i de afskærmende
beplantningsbælter

at de friholdte arealer fortsat kan anvendes til idræts- og
fritidsformål

at ny bebyggelse i form af selvstændige bygninger og/eller i
tilknytning til den eksisterende Stavnsholthal, udformes så
der opnås en god, arkitektonisk helhedsvirkning, såvel inden
for området som i forhold til omgivelserne

at vej adgang til nye større anlæg og funktioner i området
sker fra Paltholmvej og/eller Borgmester Jespersens Vej,
som begge er facadeløse veje

at parkering til nye større anlæg og funktioner i området sker

(Hin R Wrnhlpur clri Nvfnry 10 1 dgil K0hanh0vn IC



i tilknytning til ovennævnte adgangsveje, og dermed ikke
krydser områdets hovedstier

at sikre grundvandsbeskyttelsen ved at vedligeholdelse af
grønne og befæstede arealer sker uden anvendelse af
pesticider.

§ 2 Området

Afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
følgende matrikelnumre 3 cd, 3 cm og del af nr. 1 af 3 cb, alle af
Stavnsholt By, Farum samt alle parceller, der efter den
15.11.1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme

• Zonestatus	 2.2 Området er i byzone.

§3 Områdets anvendelse

Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til offentlige formål samt sådanne
private institutioner af almennyttig karakter, som efter Byrådets
skøn naturligt finder plads i området.

•

§ 4 Udstykninger

Udstykning	 4.1 Udstykninger må kun ske med Byrådets tilladelse.

§ 5 Veje og stier

Vejadgang	 5.1 Området vejbetjenes primært fra Borgmester Jespersens Vej
og/eller Paltholmvej, sekundært fra Stavnsholtvej.

P-pladser	 5.2 Der etableres P-pladser i et passende antal efter Byrådets skøn.

Stiadgang	 5.3 Området stibetjenes af Stavnsholt Skolesti og Nordøststien.

Byggelinier	 5.4 Langs Paltholmvej og Borgmester Jespersens Vej fastlægges en
byggelinie i en afstand af 20 m fra skel mod vej. Langs
Stavnsholt Skolesti og Nordøststien fastlægges en byggelinie i
en afstand af 2,5 m fra skel mod sti.

Beplantning	 5.5 Arealet mellem de i stk. 5.4 nævnte veje/stier og tilhørende
byggelinier tilplantes som afskærmende beplantningsbælter.

Otto R. WrnIllewcki. Nvtnrv 19. 1498 Kohenhnvn KForni. 2676



§ 6 Bebyggelse

Bebyggelsens omfang	 6.f Ny bebyggelse skal holdes inden for de i stk. 5.3 nævnte
og placering	 byggelinier i forhold til veje og stier.

6.2 Der må højst opføres bebyggelse med et etagemeterantal
svarende til 40% af lokalplanens areal.

6.3 Bebyggelsens største højde må være 12 m, målt i forhold til
nuværende terræn ved indgangen til den eksisterende hal, dvs.
kote 35. Mindre dele af bebyggelsen kan tillades givet en større
højde, såfremt det er af afgørende betydning for den pågældende
bygnings funktion, f.eks. teknisk.

•
Facader

Skiltning

6.4 Al ny bebyggelse skal opføres efter en plan, godkendt af
Byrådet.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må der ikke anvendes
materialer, der efter Byrådets skøn virker skæmmende.

7.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets
godkendelse.

•
§ 8 Ubebyggede arealer

Beplantningsbælter	 8.1	 Der etableres beplantningsbælter som vist på kortbilag nr. 1.

Friarealer,	 8.2 De ubebyggede arealer udlægges og anlægges som friarealer og
boldbaner m.m.	 boldbaner mm.

Vedligeholdelse	 8.3 I forbindelse med vedligeholdelse af grønne arealer og
befæstede arealer må der, af hensyn til beskyttelse af
grundvandet, ikke anvendes pesticider.

§ 9 Eksisterende bebyggelse

Lovlig anvendelse 9.1 Nærværende lokalplan er ikke til hinder for bibeholdelse af
eksisterende lovlig bebyggelse eller for fortsættelse af dennes
lovlige anvendelse.

(Hin fl Wrnhlwur cki Nvinrv IQ 14V1 ICathanhcm n ICFnrrn 967 n



§ 10 Ophævelse af partiel byplanvedtægt og lokalplan.

10.1 Partiel Byplanvedtægt nr. 25 samt Lokalplan nr. 25.2 ophæves
for så vidt angår det i § 2 nævnte område.

Således endeligt vedtaget af Farum Byråd den 8. februar 2000.

Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19. 1450 København K

ogens Beier

n
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* *	 * Retten i Hillerød
*** *** Tinglysningsafdelingen

***
*
***

E

•

Side: 5

Akt.nr.:
V 488

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CD, Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 17.05.2000 under nr. 11272
Senest ændret den	 : 17.05.2000 under nr. 11272

på 3 CD, 3 CM og del af 3
angår parceller udstykket
anføres.
Ophævede lokalplaner ikke
sendt.

CB Stavnsholt by, Farum, men afvist f.s.v.
efter den 15.11.1999, da matr.nr . skal

aflyst, da ekstraktgenparter ikke er med-

Retten i Hillerød den 25.05.2000

Greta Hagge



Matr. nr. 3 cd, 3 cm og 3 cb
Alle af Stavnsholt By, Farum ANMELDER:

Advokat Per Edr&I
Farum Hovedgade 15
3520 Farum
Tlf. 44 34 05 10

J.nr. 12-29

OVERENSKOMST

mellem Farum Kommune i det følgende benævnt "FK" og Farum Fjernvarme
a.m.b.a., i det følgende benævnt "FF", omfattende levering af fjernvarme til Farum
Multihal beliggende

matr. nr. 3 cd, 3 cm og 3 cb alle af Stavnsholt By, Farum, samt alle eventu-
elle parceller, der efter d.d. udstykkes fra den nævnte ejendom.

Nærværende overenskomst mellem "FK" og "FF" angående varmeleverance re-
spekterer de til enhver tid gældende vedtægter for "FF", herunder "Almindelige be-
stemmelser for fjemvarmelevering" samt "Tekniske bestemmelser for fjemvarmeleve-
ring".

1. Ydelsens omfang.

"FF" forpligtes til at levere varmt vand til opvarmning og fremstilling af varmt brugs-
vand til ovennævnte ejendom indenfor de i pkt. 3 nævnte maksimalbelastninger. Par-
terne er enige om, at der ikke er uregulerede omløb samt at den minimale afkøling på
anlægget er 40°C ved en udendørs temperatur = 12°C. "FF" kan kræve indbygning
af temperaturbegrænser på returledninger, hvis min. afkøling ikke opnås. Den krævede
indbygning skal udføres af "FK".

"FK" forpligter sig til at aftage ejendommens fulde varmeforbrug fra "FF" mod betaling
af tilslutning- og stikledningsafgifter, samt forbrugs-, fast-, dæknings- og effektafgifter i
henhold til nærværende overenskomst, samt i henhold til de til enhver tid til Gas- og
Varmeprisudvalget anmeldte prisblade.

"FF" har i alle forhold ret til at lade sine forsyningsledninger og stikledninger blive lig-
gende og have adgang til at føre tilsyn med disse samt eventuelt foretage reparationer
mod fuld retableringspligt. (Se tillige pkt. 4). "FF" gives mulighed for at kunne forsyne
andre forbrugere fra de af "FF" ejede ledninger.



2

2. Projektering og udførelse af varmeinstallationer.

Projektering skal foretages i henhold til tekniske bestemmelser for fjemvarmelevering §
8.

Det maksimalt tilladelige fremløbstryk og differencetryk fremgår af § 8 stk. 3., 3.

Til måling af fjemvarmeforbrug leverer og vedligeholder "FF" 1 stk. energimåler. Af-
regning foretages i MWh.

"FK" er forpligtet til at forsikre "FF's" anlæg i bygninger mod brand- og vandskade.

3. Effektbehov. 

Effektbehovet for Multihallen er oplyst til at ville andrage 850 kW.

Ved beregninger af effektbehov er anvendt et opgivet areal på 5.870 m 2, fordelt på
multihallen 2.850 m 2, stue 950 m2, 1. sal 740 m2, kælder 1.330 m2.

4. Ledningsnet.

Ledningsnettet regnes som hoved- og stikledninger til og med hovedafspærringsventi-
ler udføres, ejes og vedligeholdes af "FF".

Det forudsættes, at "FK" udfærdiger fælles ledningsdeklaration, der tinglyses på matr.
nr. 3 cd, 3 cm og 3 cb alle af Stavnsholt By, Farum. "FF" udfærdiger landmålerplaner
for alle fjernvarmeledninger i jord.

5. Stikledningsafgifter (excl. moms)

"FK" afholder samtlige omkostninger i forbindelse med stikledninger.

6. Tilslutninqsafqifter (excl. moms)

I henhold til gældende prisblad andrager den samlede
tilslutningsafgift for Multihallen 	 kr.	 85.075,00

Beløbene forfalder ved underskrift af nærværende overenskomst. Eventuelt renteskriv-
ning i henhold til gældende rentelov.

7. Faste afgifter pr. år (excl. moms)

I henhold til Farum Fjemvarmes vedtægter gældende
fra 9. maj 1995 andrager faste afgifter for Multihallen
(p.t. til Gas- & Varrneprisudvalget anmeldte) 	 kr.	 91.868,00

Målerleje betales af "FK" efter de til enhver tid gældende satser.

8. Effekt-, dæknings- og forbrugsafgifter.



mvarme a.m.b.a.For F

A.1
Farum, den /2 -erm
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Søren Holm Pedersen

Steen B. Fich

Anders Schødt

Tyge Kor sgaard Krarup	 ielsen
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Effekt-, dæknings- og forbrugsafgifter betales af Farum Kommune i henhold til de af
"FF's" generalforsamling godkendte samt til Gas- og Varmeprisudvalget anmeldte
enhedspriser.

8. Påtaleret.

For så vidt angår overholdelse af denne overenskomst har Farum Fjernvarme a.m.b.a.
påtaleret.

10. Særlige betingelser.

"FF" skal til enhver tid have mulighed for kontrol af om intentionerne fra projekteringen
overholdes, at de maksimale effektbehov nævnt i pkt. 3 ikke overskrides, at min. afkø-
ling 40°C overholdes ved en udendørstemperatur på --, 12°C, samt at der ikke etableres
uregulerede omløb.

Ud over denne kontrakts bestemmeler er "FF" underkastet de til enhver tid gældende
myndighedkrav til fjemvarmecentraler, W. lov om varmeforsyning, hvorfor myndigheds-
krav til enhver tid jfr. loven skal betragtes som tillæg til overenskomsten.

De med stemplingen af nærværende overenskomst forbundne omkostninger betales af
"FF". Hver part udreder i øvrigt egne omkostninger til teknisk og juridisk assistance.

Nærværende overenskomst udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf originalen forbliver hos
"FF", medens "FK" modtager en bekræftet genpart.

For Farum Kommune

FARUM KOMMUNE
DRIFT OG ANLÆG 

RÅDHUSET

Jørn Frederiksen

Erik B. Frandsen
FinansieringsInstituttet for
Industri og Håndværk A/S



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CD, Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 19.06.2000 under nr. 13505
Senest ændret den	 : 19.06.2000 under nr. 13505

Anm.:
servitutter

Retten i Hillerød den 26.06.2000

Anne Marie Nielsen

•

•

Side: 4

Akt.nr.:
V 488



***
*
***

* *	 * Retten i Hillerød
*** *** Tinglysningsafdelingen

CL
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Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CM, Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 19.06.2000 under nr. 13506
Senest ændret den	 : 19.06.2000 under nr. 13506

Retten i Hillerød den 26.06.2000

Anne Marie Nielsen

•

•

Side:

Akt.nr.:
FF 63



***

***
* *	 * Retten i Hillerød

*** *** Tinglysningsafdelingen•

o.

oi

E

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt
Ejendomsejer: Finansieringsinstituttet for
Lyst første gang den: 19.06.2000 under nr.
Senest ændret den	 : 19.06.2000 under nr.

Retten i Hillerød den 26.06.2000

Anne Marie Nielsen

•

•

Side: 6

Akt.nr.!:
V 488

By, Farum
Industri m.fl.
13507
13507



Akt.: Skab V nr. (d( IU
(Udfyldes af dommerkont.)

Matr. nr., ejerlav, sogn: 	 Anmelder:
3 Cd,	 N ESAN ET A/S
Stavnsholt by, Farum	 Dam Holme i

366o Stenløse
Tlf: 72 10 10 10

Trfst. nr.:  6607

Dekl. nr.: 	

DEKLARATION

for etkabler med spændinger tit og med 20 kV
samt transformerstation med grundareal på højst 5 m2

Farum Hallen

Stavnsholtvel 41, 3520 Farum

meddeler herved med bindende virkning for nuværende og efterfølgende ejere

NESAN ET A/S

( i det følgende kaldt Selskabet) eller den, til hvem Selskabet måtte overdrage sine rettigheder, ret til på
ejendommen:

3 cd, Stavnsholt by, Farum

at lade anbringe og opretholde en transformerstation samt de dertil nødvendige io kV kabler og tilbe-
hør.

Transformerstationen ,66o7 vedrører kun matr. nr . 3 cd

Anlægget og dets omtrentlige placering fremgår af vedhæftede plan.

Selskabet har ret til etablering af flere kabler til betjening af samme anlæg.

Selskabet har til enhver tid ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte det omhandlede anlæg
samt til at sikre, at transformerstationen står frit og upåvirket af omgivelserne.

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

HOVEDKONTORET: 	 Destination:
NES4NET	 NESANET A/S	 NESANET A/S
A/S reg nr. 248.749	 Strandvejen 102	 Dam Holme i

2900 Hellerup	 366o Stenløse
72 10 10 10	 Tlf: 72 io io io

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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•
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Som ejer: If. 

Jorden over kabelanlægget kan altid udnyttes til almindelig have og dyrkning af afgrøder, herunder be
handling med almindelige redskaber.

Der må på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på 1,0 m til begge sider for ka-
belanlæggets midtlinie

ikke opføres bygninger
ikke etableres vej eller foretages terrænforandringer, 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 regning påvise - eller om nødvendigt - frilægge kabelanlægget
ikke foretage skovrejsning eller anden beplantning, uden at ejer har kontaktet Selskabet med hen-
blik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen.

Skader opstået ved anlæggets etablering, vedligeholdelse, udskiftning eller fjernelse udbedres ved
Selskabets foranstaltning.

Erstatninger udbetales, når arbejdet er udført og denne deklaration tinglyst.

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 ejendom-
men.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og behæftelser af enhver art henvises til tingbo
gen.

Nærværende deklaration respekterer prioritering og omprioritering.

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

20  C, i

FARUM BYRAD godkender hermed deklarationen i henhold til § 42,
stk. 1 i Lov om Planlægning, med bemærkning om, at tilvejebringel
af lokalplan ikke er påkrævet.

Farum, d. 28.03.2001

A	 dvigsen

FAR:!R!: KOMMUNE
PLAN, BY C:

PÅL3H.YiET
3520 FARUM
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Matr.nr.:	 3 cd

Stavnsholt by
Farum

Ikke målfast

NESA, Elnet
Stenløse,
6. februar 2001

Planen angiver anlæggenes placering I princippet og må Ikke anvendes i forbindelse med udmåling
og afsætning. Til bryg herfor skal anvendes detallplaner, som kan rekvireres hos NESA A/S
855. KLD. 1.udg.



	

* ** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CD, Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 26.04.2001 under nr. 	 9287
Senest ændret den	 : 26.04.2001 under nr.	 9287

Retten i Hillerød den 14.05.2001

Lajla Bendtsen

•

•



Matr.nr.:

Registreringsafgift: kr. 49.100

delnr. 2 fra matr.nr. 3 cm, Stavnsholt By Farum

delnr. 5 fra matr.nr. 3 cd, Stavnsholt By, Farum

og

matr.nr. 3 cb, Stavnsholt By, Farum

Anmelder:

Advokat Chr. Kruse Madsen

Langelinie Alle 35

2100 København Ø

Tlf. 72 27 00 00

Beliggende: Stavnsholtvej 41

3520 Farum

BETINGET SKØDE

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

GENPART 155489 01 0000.0084

Undertegnede,

Farum Kommune

Rådhustorvet 2

3520 Farum

sælger, skøder og betinget overdrager herved til

Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

Langelinie Alle 43

2100 København Ø

CVR-nr. 17 02 93 12

19.05.2003 TA
49.100y00 K

ejendommen delnr. 2 fra matr.nr. 3 cm og delnr. 5 fra matr.nr. 3 cd, begge Stavnsholt By, Farum,

beliggende Stavnsholtvej 41, 3520 Farum.

Overdragelsen sker på følgende



ab 4i

4VILKÅR: 

§ 1: EJENDOMMEN

Ejendommen udgør en byggegrund på i alt 12.168 m2, hvoraf delnr. 2 fra matr.nr . 3 cm, Stavnsholt

By, Farum, udgør 2744 m2 og delnr. 5 fra matr.nr . 3 cd, Stavnsholt By, Farum, udgør 9424 m2,

heraf 1211 m2 vej.

I forbindelse med overdragelsen overføres ejendommen, dvs. den oven for definerede byggegrund,

til matr.nr. 3 cb, Stavnsholt By, Farum, der ejes af køber, og dette betingede skøde tinglyses på bå-

de den ejendom, arealet overføres fra (delnr. 2 fra matr.nr . 3 cm, Stavnsholt By, Farum, og delnr. 5

fra matr.nr. 3 cd, Stavnsholt By, Farum), og den ejendom, arealet overføres til (matr.nr . 3 cb,

Stavnsholt By, Farum).

Ejendommen fremgår af det som bilag 1 vedhæftede tegningsbilag.

I medfør af § 3, stk. 2. nr. 1, i bekg. nr. 725 af 15.9.1999 erklærer overdrageren:

Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør
kr. 7.950.000,00.

Ejendommen sælges med hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhø-

rende.

Ejendommen overtages som den var og forefandtes på overtagelsesdagen og uden gæld af nogen

art.

§ 2: RETTIGHEDER

Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den

har tilhørt sælger og tidligere ejere. Køber er forpligtet til at respektere de servitutter, der ifølge

landinspektørattest påhviler den udstykkede ejendom. På ejendommen er tinglyst følgende servitut-

ter:

•

•
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Matr.nr. 3 cm

16.03.1971:

17.05.2000:

19.06.2000:

Matr.nr. 3 cd

18.03.1938:

26.04,1-944:

29.09.1944:

29.09.1944:

13.07.1948:

06.12.1952:

21.10.1974:

17.05.2000:

19.06.2000:

26.04.2001:

Dokument om transformerstation/anlæg m.v., ikke til hinder for prioritering

Lokalplan nr. 25.10

Overenskomst mellem Farum Fjernvarme og Farum Fjernvarme a.m.b.a. ang.

levering af fjernvarme

Dokument om mergelret m.v.

Dokument om udstykning-udlærsler,-evt.-afståelse af areal til vej-m.m.

Dokument om grundejerforening m.v.

Dokument om grundejerforening m.v.

Dokument om grundejerforening m.v.

Dokument om levering af vand

Overenskomst mellem Farum Kommune og Den selvejende Institution Marie

Kruses Skole

Lokalplan nr. 25.10

Overenskomst mellem Farum Fjernvarme og Farum Fjernvarme a.m.b.a. ang.

levering af fjernvarme

Dokument om elkabler, transformerstation m.v.

OVERTAGELSE

Ejendommen er overtaget den 1. januar 2000.

§ 3:

§ 4: REFUSION

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendom-

mens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres kontant på anfordring. Eventuelle forfaldne ydelser

før eller på overtagelsesdagen betales af sælger.

Side 3



5: KØBESUMMEN

Købesummen er aftalt til

kr. 7.950.000,00

skriver kroner syv millioner, nihundrede og halvtredstusinde 00/100, der er berigtiget kontant.

Eventuelle differencer i arealet ved en opmåling medfører ikke regulering af købesummen.

6: GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN, FORHOLD TIL SÆLGER OG OFFENTLIGE

FORHOLD

Uden for købesummen overtager køber ingen gæld.

Sælger oplyser,

at	 der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser,

at	 ejendommen sælger bekendt ikke er omfattet af tidsbegrænsede dispensationer,

at	 der sælger bekendt ikke verserer sager, eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller

private vedrørende ejendommen, og

at	 der sælger bekendt ikke findes forurenet jord eller lignende på ejendommen

7: LEJEFORHOLD

Køber har på ejendommen efter overtagelsesdagen opført en multi-sportshal, der er udlejet til sæl-

ger.

Sælger har ifølge de for lejeforholdet gældende vilkår ret til at tilbagekøbe ejendommen med byg-

ninger ved lejemålets ophør.

Side 4



§ 8: PLANFORHOLD

Lokalplan nr. 25.10 gælder for ejendommen

§ 9: BETINGELSE

Nærværende skøde er betinget af registrering af den i § 1 nævnte arealoverførsel i matriklen.

§ 10: "SOMMERHUSERKLÆRING"

Køber erklærer i medfør af lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om sommerhuse og

campering m.v., jf. § 8, at ejendommen skal anvendes i erhvervsøjemed, idet hele ejendommen skal

udlejes til sports- og servicefaciliteter. Betingelserne i henhold til nævnte lov for at erhverve ejen-

dommen er således opfyldt.

§ 11: OMKOSTNINGER

De med nærværende handel forbundne omkostninger til tinglysningsafgift samt salær til berigti-

gende advokat udredes af køber, der ligeledes betaler omkostninger til arealoverførslen. Der har ik-

ke medvirket ejendomsmægler ved handlen.

o 0 o

Kort- og Matrikelstyrelsen bemyndiges til at indsende skødet til dommerkontoret med henblik på

tinglysning af endelig adkomst for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S på det

overførte areal.

o 0 o
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Farum, den	 272.)	 (P(.2
	

Frederiksberg, den /o .5-1D 	 c'

. om sælger:

11	 lirv
ommune	 Finansieringsinstituttet for

r Brixtofte Erik Geert Pedersen Søren Jensen

Til vitterlighed for underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed

for så vidt an år sæl er:

Navn:
	

Navn:	 (-4 v\.) C5 LLk 1,-•)
	 •

Stilling:..s-A-7.ref..,-;7?
	

Stilling: &\N,..%c t-kee
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_Arr1

017	 llt,7 Af Vej

1/1 20-o2 39 .5"T 'Y 1./1600 1./q?.b0c

Arealei-ef/er ikl e noteret som iLl af en samlet ejenduin - forening rood
iflair. nr. 	  Areal n.t .t.,.1,il1riudgpr ikke en landbrug4eJendom
eller del af sådan. Noteringen i matriklensom landbrug eller liu. om-

Farum Kommune den 23/o z .032	 ("~uf
fatter matr. nr. 	

Marr. nr. 3 C

•
f Vurcle:iiig
; pr,

Lahear. ,-..ed.:•-r:,:-
v::::::Ji:

l' rf,r . :arl-
[•:—̂vd::

j/.2,5-aD0

1.,adbruf,,,s-
,	 'a
:•,1,,e!tien

Areal

Ø2ooz 1.(1 .11-2 110.Dop.000

tin.al vej

Arealet e./../er iIcL nr.teret 00111 del. af en sa,mlet ejendom - i forening med
matr. nr. 	  A•ealz1 	 	 ikk.;:m landbrugsejendom
eller del af sådan. Noteringen i matriklen som landbrug eller lign, om-
fatter man-. nr. 	
Farum Kommune den ,.?3//&	 er)(/

\\LEPUMP4-DATA\AS400\200000\200318\bet-skoede.doc
01-03-02 elan/kw

4/ltriki.~
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Dato: C /5—	2003
For 

Fani/in 

Ko 

/un

Lars Carpens

k17`-- 6-CA

Karsten Ole Knudsen

6~§§Pdi&

/ 

7

Søren Jensen

Matr.nr.: delnr. 2 fra matr.nr . 3 cm, Stavnsholt By Farum
delnr. 5 fra matr.nr. 3 cd, Stavnsholt By, Farum
og
matr.nr. 3 cb, Stavnsholt By, Farum

Anmelder:
Advokat Annemarie Kruse Madsen
Langelinie AU 35
2100 København Ø
Tlf. 72 27 00 00

Beliggende: Stavnsholtvej 41
3520 Farum

ENDELIGT SKØDE

(Overdragelsesdokument i henhold til § 25 i lov nr. 137 af 7. marts 1990 med de ændringer, der følger af

lov nr. 139 af 17. marts 1999 om udstykning og anden registrering i matriklen)

§ 9 udgår, idet overdragelsens gennemførelse alene afventer endelig registrering i matriklen, jf. §
11, 2. afsnit.

Foranstående overdragelse tiltrædes på ny af Farum Kommune og Finansieringsinstituttet for Indu-
stri og Håndværk.

Dato: -f /Lf	 2003
Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk

g:\023092 '‘ 023092-0003 000015 .dot



Mntr. nr. 5 C13 3 Ce Ø 3 ey d4r)r~ 4, 4,,-1,(444,
Vurdering
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1 24» 2-V 4 6-3-5 el000m g.5-1.64
m2 Heraf vej

_.
Arealet er/e~ noteret som del af en samlet ejendom - i forening med
inatr. nr. 	  Arealet -~/udgør ikke en landbrugsejendom
eller del af sådan. Noteringen i matriklen som landbrug eller lign. om-
fatter matr. nr. 	
Farum Kommune den 975- ao7, 3

44✓411: .4k7. Sej

•
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Ejerlav:

Kommune:

Amt:

Stavnsholt By, Farum

Farum

Frederiksborg

Kopien er af landinspektøren suppleret
med sort tusch for så vidt angår

Udfærdiget i december 2000

Målforhold:	 1: 4000

Jnr :	 68

Ref: Land00/68/kort/digkorti (	 /mil spekter

Ændringskort
til Kort- og Matrikelstyrelsen

Matr.nr.: 3 cb, 3 cd og 3 cm

Sagen omhandler følgende
matrikulære forandringer:

Ci Udstykning

C3 Matrikulering

0 Sammenlægning

Arealoverførsel

Kortopretning

C3 Ejendomsberigtigelse

C3 Skelforretning

0 Teknisk ændring

0 Vejudlæg

EI Optagelse af vej

Digitalt matrikelkort opdateret: 09.06.2000

Ejerlavskode: 9-01-55

Opmålingsdistrikt: 	 9-01

BILAG I 

N

Landinspektørfirmaet Buhl & Boe, Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum
Tlf: 4495 0306 - Fax: 4495 6204 - Email: bryhl&boe@plf.dk

•
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Side:	 12

Akt.nr.:
FF 63

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CM, Stavnsbolt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 18.06.2003 under nr. 25366
Senest ændret den	 : 18.06.2003 under nr. 25366

Skødet er endeligt

Foreløbig indført som byrde med frist til 01.10.2004
til matrikulær berigtigelse

Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det
forinden er modtaget til endelig lysning

Retten i Hillerød den 04.07.2003

Bente S. Petersen



•

•

Side:	 13

Akt.nr.:
V 488

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CD, Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Farum Kommune
Lyst første gang den: 18.06.2003 under nr. 25366
Senest ændret den	 : 18.06.2003 under nr. 25371

Skødet er endeligt

Foreløbig indført som byrde med frist til 01.10.2004
til matrikulær berigtigelse

Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det
forinden er modtaget til endelig lysning

Retten i Hillerød den 04.07.2003

Bente S. Petersen



•

•

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsholt By, Farum
Ejendomsejer: Finansieringsinstituttet for Industri m.fl.
Lyst første gang den: 18.06.2003 under nr. 25366
Senest ændret den	 : 18.06.2003 under nr. 25365

Skødet er endeligt

Foreløbig indført som byrde med frist til 01.10.2004
til matrikulær berigtigelse

Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det
forinden er modtaget til endelig lysning

Retten i Hillerød den 04.07.2003

Side:	 14

Akt.nr.:
V 488

Bente S. Petersen



•

Side:	 16

Akt.nr.:
V 488

	

*** *	 * * *
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Hillerød
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skøde. Dkk 7.950.000
Vedrørende matr.nr . 3 CE m.fl., Stavnsbolt By, Farum
Ejendomsejer: Finansieringsinstituttet for Industri m.fl.
Lyst første gang den: 18.06.2003 under nr. 25366
Senest	 ændret den	 : 20.10.2003 under nr. 43705

Endelig indført.

Retten i Hillerød den 06.11.2003

Lissi Markussen
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