
KØBENHAVNS BYRET
Tinglysningsafdelingen
	 GENPART

Den 29/4 1977

11...	 1. Stadskonduktørens direktorat

2. Direktoratet for Københavns skattevæsen
Kontoret for ejendomsskatter

4 Øster kvarter
	1-2:	 Ejendommen matr. nr.

er under ovennævnte dato opdelt i ejerlejligheder.

	

2:	 Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte
fortegnelse vedlægges.

DSS 88318061
01 A-I 176

Bulk Sort/ Hvid

1435785

K. 13. nr. 259

3.000
	

Ju 301-44



Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4 Øster Kvar- Stempel:	 kr.	 øre
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske landster , Staden København
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejer/av, sogn.

Gade og hus nr.: Ll. Kongensgade 2-4/Kgs. Nytorv 19.

ANMELDELSE

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerko

bopæl:
Kreditors

Anmelder:

OLE LØ "BERG
ADVOKAT

JORCKS .'.',SSAGE OPG. E.3 IV
:'.C2 Kbh. K - TI.h. (OD 1.13'■ ^'

Købers }

•

Undertegnede ejere af ejendommen matr. nr . 4 Øster Kvarter,
Staden København, beliggende Ll. Kongensgade 2-4/Kgs. Nytorv 19,
1050 K, af grundareal 463 m2 erklærer herved, at ejendommen er
en ejerlejlighedsejendom. 0 Pi 9 9 1 %)..
På ejendommen er opført en 5 etagers bygning incl. udbyttet
tagetage som vist på vedhæftede af Københavns Stadskonduktørs
Direktorat attesterede kort.

Ejendommen opdeles i 11 ejerlejligheder, angivet med numrene
1-11 på vedlagte fortegnelse og på ligeledes vedlagte af
Københavns Stadskonduktørs Direktorat attesterede kort over
de enkelte ejerlejligheder.

De enkelte ejerlejligheders særskilte numre, beliggenhed,
størrelse og andel i ejendommen fremgår af den nævnte for-
tegnelse.

Foranstående erklæring og vedlagte fortegnelse begæres i.
medfør af lov om ejerlejligheder noteret på matr. nr . 4
Øster Kvarter.

København, den 28.2.1977	 København, den 28.4.1977

Ole Lønberg	 Per Egeskov

Ole Lønberg	 Per Egeskov

København, den 26.4.1977

Grethe Balling-Engelsen

Grethe Balling-Engelsen RT I D9G13 GEN

den	 .d,tt,

1(rHAVWS 13\tiE,

Jensen & Kjeldskov AIS, København

\estillings-
ormular

)D



A.V. ChrIsten:3en
INDFØRT 	 dbr6Gåen
den 2,9 APR. 1977

WKNHAVNIS BYRR

Yst
Jensen & Kjeldskov A/S, Kobenhav

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret) 	 \

J.nr.ji¥iadskonduktørens direktorat
Ole Rømers Hus
Vester Farimagsgade 19 — 1606 København V.
Telefon (01)132015

r	 -I

Dato

24. februar 1977	 F. 11830

Anmelder:

Formte nelse

over ejerlejlighederne nre. I - 11 inkl.

[på matr.nr. 4 Øster kvarter, St;den København

•

E

ø

g

O

a

2
E

Illit Nr.	 Beliggenhed	 Areal m2	 Forde-
lingstal

	

1	 Lille Kongensgade 4, restauration i kælderen 	 80	 80/1732

ø	 2	 II	
", 2.sal t y .	 86	 86/1732

	

3	 ft

,	 th.	 86	 86/1732

	

4	 TI	 TI , erhvervslokaler på	 81	 81/1732
3. sal

	

5	
Il

", 3.sal th.	 78	 78/1732

	

6	 Kongens Nytorv	 19, restauration i kælderen 251 	 251/1732

	

7	
tf
	 'l, restauration 1 stuen 	 329	 329/1732

og kælderlokale

	

8	 ft	 tf
, restwJration på 1.s al	 323	 323/1732

lik	 9	
fl

", 2.sa1.	 151	 151/1732

	

10	 H

", 3.sal	 152	 152/1732

	

11	 I,	 ", 3. og'4.sal	 115	 115/1732

411/	 Fortegnelsens oplysninger -- bortset fra fordelingstal - attesteres.

Opdelingen er foretaget efter bestemmelserne 	 ejerlej3igheislovens

§ 10, stk. 1, nr. 3..

Bestillings-
formler

x



Købernes bopæl:
Upsalagade 18, 2100 Ø
Christiansgave 36
2960 Rungsted Kyst

Z.--

Akt: Skab	 nr. /96
(udfyldes af dommerkontoret)

Matr. nr. 4 Øster Kvarter
	 /i67)(//

Beliggende Kgs. Nytorv 19/
	

Anmelder:
Ll. Kongensgade 2-4
	

Advokat	 Per Carsten.-Pede-r-sen
Vesterbrogade-G-D

P,L'1/0:: AT

f'-^,;;;SAGE
Jr " Kbh.	 (0,1

BETINGET SKØDE
	 00982.2

Undertegnede fru Grethe Balling-Engelsen, boende Refshale Byvej 9, 4930

Maribo, sælger og betinget skøder herved til

1) Arkitekt Peter Egeskov, Upsalagade 18, 2100 København Ø.

2) Advokat Ole Lønberg, Christiansgave 36, 2960 Rungsted Kyst

i lige sameje, den mig tilhørende trediedel af ejendommen matr. nr . 4 Øster

Kvarter, beliggende Kgs. Nytorv 19/L1. Kongensgade 2-4, på følgende vilkår:

§ 1

Ejendommen sælges, således som den nu er og forefindes med grundareal iføl-

ge tingbogen 463 m 2 og med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og

nagelfast tilbehør, alle slags ledninger og installationer for så vidt de til-

hører sælgeren og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og iøvrigt

med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og

tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der på ejendommen er lyst følgende ser-

vitutter:

09/12 1947

17/05 1951

17/05 1951

Overenskomst med Københavns Belysningsvæsen angående levering af
varme, gensidig uopsigelighed i 10 år og iøvrigt med lårs opsi-
gelsesvarsel til en 1/7.
Endvidere angående gennemføring af ledninger.

Meddelelse fra magistraten i henhold til byggelovens § 64 om betin-
gelse for byggetilladelse vedrørende udsugningsanlæg.

Meddelelse fra magistraten i henhold til byggelovens § 64 om betin-
gelse for byggetilladelse vedrørende tilmuring af åbning i brand-
muren.

11/06 1958	 Meddelelse fra magistraten i henhold til byggelovens § 64 om betin-
gelse for byggetilladelse vedrørende tilmuring af åbning i brand-

Jensen Kjeldskov A/S, København

E

N

t
2

m

E
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muren.

19/06 1964	 Forhuset er fredet i klasse B i skrivelse af 19/06 1964.

17/05 1576	 Deklaration om forpligtelse og indskrænkning vedrørende
benyttelse af ejendommen. Påtaleret A/S Th. Wessel & Vett,
respekterer realkreditforeningslån.

17/05 1976	 Deklaration til A/S Wessel & Vett, Magasin du Nord, om be-
varing og vedligeholdelse af ejendommen.

17/05 1976	 Deklaration angående levering af varme fra varmecentralen
på matr. nr . 5.

løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendommen forsynes med fjernvarme. Køberne respekterer, at deklaration,
lyst 17/5 1976 er lyst pantstiftende for et beløb svarende til 10% af den til
enhver tid værende ejendomsværdi, dog min. kr . 500.000.-

2'

Ejendommen overdrages pr. 1. januar 1977, fra hvilken dato den har hen-

ligget for købernes regning og risiko i enhver henseende, hvorfor køberne i

brandskadetilfælde oppebærer ejendommens forsikringssum, dog til anordnings- •
mæssig anvendelse og uden præjudice for panthavere og sælger.

§ 3

Der udfærdiges ingen refusionsopgørelse i forbindelse med handelen.

Den lejlighed, hvorover sælger har dispositionsret, stilles til købernes

disposition den 1. maj 1977. Der betales ingen leje for perioden 1/1 - 1/5

1977.

§ 4

Købesummen andrager kr. 1.506.227,57, skriver en million femhundredeseks

tusinde tohundredesyvogtyve kroner 57 øre, der berigtiges på følgende måde:

A. Køber overtager følgende gæld vedrørende
ejendommen:

1) Handelsbankens City afdeling	 kr.	 501,;436,22

2)' Forudbetalt husleje 	 kr.	 214.105,97

3). Betalt å conto varme 	 kr.	 9.020,00 ø
4) Skyldige omkostninger ifølge status

pr. 31/12 1976 for interessentskabet
vedrørende ejendommen 	 kr. 54.727,25

-:- forudbetalte omkostninger	 kr. 6.136,27	 kr.	 48.590,98

kr.	 773.153,17

1/3 heraf	 kr.	 257.717,72

B. Køberne betaler kontant:

1) Ved skødets underskrift	 kr.	 23.910,15

transport:	 kr.	 281.627,87



Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

transport:	 kr.	 281.621,87

0

aA

E

3

2) Den 1/5 1977

3) Den 1/7 1977

Indtil nærværende betingede skøde er tinglyst

uden præjudicerende retsanmærkninger, depo-

neres de nævnte betalinger i sælgers bank.

	

kr.	 442.794,96

	

' kr.	 360.534,24

C.	 Restkøbesummen	 kr.	 421.270,50

berigtiges som anført nedenfor i § 5.

Er købesummen	 kr. 1.506.227,57

§ 5

Handelen er betinget af betaling af de under § 4 B nævnte beløb samt af

følgende:

1. at køberne foranlediger sælger frigjort for hæftelse vedrørende delunder

§ 4, 1) nævnte lån i Handelsbanken senest den 1/7 1977.

2. at køberne senest den 1/10 1977 indfrier importlån, stort DM 900.000,00,

optaget af sælger gennem Lollands Handels- og Landbrugsbank. Lånets

hovedstol DM 900.000,00, svarende til d.kr. 2.205.000,00 efter kurs 245

svarer til

- restkøbesum, jfr. ovenfor under 4 C 	 kr.	 421.270,50

- sælgers resterende kapitalindestående i

interessentskabet vedrørende ejendommen,

jfr. den samtidig af parterne hermed un-

derskrevne opgørelse, udfærdiget af Re-

visionsfirmaet Christiansen & Engel-

brechtsen	 kr. 1.783.729,50

kr. 2.205.000,00

Restkøbesummen og kapitalindestående berigtiges ved betaling af de afdrag

på lånet, som forfalder i tiden indtil 1/10 1977, samt ved betaling af rest-

gælden den 1/10 1977.

Yderligere betaler køberne alle renter og garantiprovision til Lollands

Handels- og Landbrugsbank vedrørende tiden efter 1/4 1977 ved forfald.

Eventuelle kursændringer i forhold til kurs 245 er sælger uvedkommende.

3. Et ejerpantebrev, stort kr. 4.500.000.- med pant i den solgte ejendom er hånd-

pantsat til sikkerhed primært for Lollands Handels- og Landbrugsbanks garanti

for importlånet, sekundært til sikkerhed for lånet i Handelsbanken. Dette ejer-

pantebrev transporterer sælger til køberne.

formular

x Jensen 8 Kjeldskov A/S, København



§ 6

Når de i § 5 nævnte betingelser er opfyldt, vil endeligt skøde være

at give og tage.

Nærværende betingede skøde begæres tinglyst med frist til 1/11 1977.

5 7
Køberne er bekendt med de med ejendommens beboere indgåede lejekon-

trakter, som de er pligtige at respektere, indtil lejekontrakterne på

lovlig måde kan ophæves.

§ 8

Nuværende og kommende gæld vedrørende vand, vej, kloak, rensningsan-

læg og ledninger af enhver art overtages af køberne uden for købesummen.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for svampe- og husbukkeskader

samt rådangreb.

§ 9

I tiden indtil endeligt skøde kan udstedes, er sælger pligtig at accep-

tere, at køberne optager størst mulige lån af almindelig og særlig real-
og/eller pensionskasselån
kreditAned pant i ejendommen, mod at nettoprovenuet ved sådan låneoptagelse

afskrives fuldtud på lånet i Handelsbanken og/eller importlånet.

Køberne må selv skaffe fornøden godkendelse fra de to nævnte långivere,

hvis lån er sikret ved håndpant i ejerpantebrev i ejendommen, jfr. ovenfor

i § 5.

I samme periode er sælger pligtig at medunderskrive anmeldelse af ejen-

dommens opdeling i ejerlejligheder.

§ 10

Samtlige med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger,

herunder udgifter til stempel, udredes af køberne. Sælger udreder dog salær til•
København, den /E/ 	 1977

Som købere:

Ole Lønberg

er Eges-Rov
Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskrifternes ægthed og

•

egen advokat. Mægler har ikke medvirket.

Maribo, den 1977

Som sælger:

Grethe Balll,fig-Engelsen



For så vidt

Navn:

Stilling:

Bopæl:

angår køberne:

--,r r—"ERSEN
-ekretær
.en 70A
Valby

.1110f PEDERSEN
/Advokatsekretær

Folehaven 701
2500 Valby

Navn:

Stilling:

Bopæl:

C.X\IGE-
Advekanuldmæqti

Harestien B
4774 Nyråd

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

underskrivernes myndighed:

For så vidt angår sælger:

Navn:

Stilling :r rARSTEN PEDERSEN
advokat

Bopæl:	 „Roen" Vesterbrogade 6D
1620 København V,

Navn:
	 Telf. (01) 12 95 12

Stilling:

Bopæl:

Ejelikolninen man'. nr. 4
er pr.	 197(„vurderet under lb. nr. —

vurderingskreds, q distrikt
til ejendomsværdi	 60o- c> c)0,—	 Irr
heraf grundværdi 	 . 290 . no
Gebyr:

KØBENHAVNS SKATTEVirSif
kontoret for ejeirdorskatter

d. 2b7 .4 1977

INDFØRT I DAGBOGEN

den 2 APR, 1977

K0BEWAVE DYRET

LYST
C© h',Vårriget adkomst

Jensen Et Kjeldskov A/S, København



Peter Friis
rethe Balling-Engelsen

Navn:

P. CARSTEN PEDERSEN
advokat

„Buen" Vesterbrogade 6 D
1620 København V.,

Telf, (01) 12 95 12

Stilli

Bopæl:

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4 Øster Kvarterstempel:
(i København kvarter)

eller(ide srøhde-r-jkd-s-kê ridS-

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

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

Købers
bopæl:

Kreditors

Anmelder:
Aktieselskabet

KJØBENHAVNS EIANDELSBANK
Sølvtorv Afdeling

Sølvgade 84, 1307 Køblenhayn K
Telf. (01) 13 74 40 Giro 8 90 ?1

til betinget skøde mellem fru Grethe Balling-Engelsen

som sælger og arkitekt Per Egeskov og advokat Ole Løn-

berg som købere ,af den fru Grethe Balling-Engelsen til-

hørende 1/3 af ejendommen matr. nr . 4 Øster Kvarter,

beliggende Kgs. Nytorv 19/Ll. Kongensgade 2-4, 1050 K.

r- 1 9 5 4 I

Da nu de i fornævnte betingede skøde § 5 nævnte beting,

elser er opfyldt så skøder og endelig overdrager jeg,

Grethe Balling-Engelsen, den mig tilhørende trediedel

af ejendommen matr. nr . 4 Øster Kvarter til arkitekt

Per Egeskov og advokat Ole Lønberg.

GadeogMisnr.: Kgs. Nytorv 19/L1. Kongensgade

1050 K.

ALLONGE

Tiltrædes som tilsyn:	 Maribo,den 2<S2 /Y"; 1977

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateingens rig-

tighed og underskriverens myndighed:

Navn:

Stilling:

Bopæl:

INDFEtIZT I DAGBOGEN

dc n - 2 SEP, .1977

l',S;JR:-.111-1AVNS

. LYST
soul endelig adkoi

Bestillings
formular

DJenser~lskoeitqa~avn



et attesteres, at boet efter

Mtr. nr., ejerlav, sogn:4 Øster Kvarte ].Stempel :
(i København kvarter)

Staden København
eller (i de sanderjydske lands-

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

kr.	 øre

SkS nr. 75/1977

Gade og hus nr.: Ll. Kongensgade 2-4/Kgs. Nytorv 19

Skifteretsattest

Akt: Skab	 nr.72
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers

Kreditors
- bopæl:

Anmelder:

OLE LOPF3ERG
ADVOKAT

.JORCKS	 JPG. tv

Kbh. K -	 (01 \

830
fahrikallt KAJ lelliPgs,ZW.4",

• • U	 • •

død den  25 jenuer 1977,

r udleveret ægtefællen

fru arethe BRiling Faigelsen, 
Uilling op navn

Refshale Byvf.j, 9, 4939

il hensidden i uskiftet bo.

U••
ISopal

Skifteretter i Maribn m V. 	 ,cm  	 fahruAr 1977-
Em aclø4 »ro

U1

• 

dersen
r̂etsass.

•

?2 H	 400 000.00 lx1R

?2 II g 1346T,- 000 010.00

:ru Grethe Balling Engelsen, Refshale Byvej 9, 493o Maribo. Lb.nr.lo2.P.
Bestillings.
formular

D
Statens trykningskontor E 17

Jensen & Kjeldskov A/S, København



Nærværende skifteretsattest begæres lyst som adkomst for

fru Grethe Balling-Engelsen på den fabrikant K. Balling-

Engelsen tilhørende anpart af matr. nr . 4 Øster Kvarter.

København, den 28.4.1977

OLE LØNBERG

VDFØRT I DAW3OCEN

, den 2 8 AM. m.ri

WEWAVNS nvm

LYST

som endelig adl«)rits-



Akt: Skab	 nr./.76:
(udfyldes a dommerkontoret)

çi.d. 11. 1/4. ~p/ -

Matr. nr.:	 4 Øster kvarter

Gade og hus nr.: Kgs . Nytorv 19/ Ll

Kongensgade 2- 4

Købers bopæl:

Anmelder:

OLE LØNBERG
ADVOKAT

JORCKS PASSAGE OPG. B
1162 KØBENHAVN K

TELF. (01) 11 35 25

ENDELIGT SKØDE 

Undertegnede A/S Th. Wessel og Vett, Magasin du Nord, Kongens Ny-

torv 13, 1095 København K, overdrager og skøder til

1) Arkitekt Per Egeskov,

Upsålagdde 18, 2100 København g,

2) Fabrikant K.B. Engelsen

4930 Maribo,

3) Advokat Ole Lønberg,

Christiansgave 36, 2960 Rungsted Kyst,

hver for 1/3 af den os tilhørende ejendom, matr. mr . 4 Øster kvarter,

Kgs. Nytorv 19/L1. Kongensgade 2 - 4, af areal ifølge tingbogen 463 m2.

Vilkårene for handlen er aftalt til følgende:

1.

Ejendommen sælges, således som den nu er og forefindes, og som beset

af køberne med de på grunden værende bygninger med grund- mur og nagel-

fast tilbehør, herunder centralvarmeanlæg (fjernvarme), alle slags led-

ninger og installationer forsåvidt de tilhører sælgerne, og al ejen-

dommens rette tilliggende og tilhø-

Bestillings-
formu lar



rende.

Ejendommen sælges iØvrigt med de samme rettigheder og hyrder, servitutter og

forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgerne og tidligere ejere. Med hen-

syn til ejendommens servitutter m.v. henvises til ejendommens blad i tingbo-

gen.

2.

Ejendommen pålægges i forbindelse med overdragelsen de deklarationer, som
•

fremgår af de til nærværende skøde hæftede bilag A og B.

Sælgerne, der tillige er ejere af ejendommen, matr.nr . 5 Øster Kvarter, be-

liggende Kgs. Nytorv 21/L1. Kongensgade 6, forpligter sig til at pålogge den-

ne ejendom deklarationer med et indhold,som angivet i de til nærværende skø-

de vedhæftede bilag C og D. Forsåvidt angår deklarationen, bilag D,om varme

m.v. vil denne tillige være at tinglyse servitutstiftende på nærværende ejen-

dom.

Med hensyn til formuleringen af bilag A, B, C og D, tages forbehold overfor Ma-

gistratens eventuelle bemærkninger eller Ønsker om ændringer eller tilføjel-

ser. Sælgerne bemærker, at bilagene A og B har været forelagt under hånden

for Københavns Magistrat, der uforbindende har erklæret sig principielt enig i

formuleringen.

Køberne er pligtige at underkaste sig sådanne ændringer, som måtte blive krævet

af Magistraten eller anden myndighed forsåvidt angår de omhandlede 4 deklaratio-

ner.

3.

Køberne er jfr. deklaration D gjort bekendt med; at den overdragne ejendom

har fælles varmecentral med ejendommene matr.nr . 5, 6 og 427 Øster Kvarter,dog

at visse dele af matr.nr . 4 forsynes med varme fra en separat varmeveksler med



•
•

•
•

Bestilles-
formuar
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

egen måler, medens varmeforbruget for den Øvrige del af matr.nr . 4 samt matr.nr .

5 registreres på samme måler.

Forsåvidt angår den fælles del af anlægget, erklærer køberne sig indforstået

med, sålænge fællesskabet består, at deltage i samtlige udgifter i forbindelse

med varmeanlæggets drift, fornyelse og vedligeholdelse i overensstemmelse med

de fordelingsnormer, der fastlægges af et uvildigt varmeingeniørfirma, p.t. Con-

stantin Brun A/S, jfr. deklaration D.

4.

Sælgerne erklærer, at de på ejendommen værende bygninger, disses indretninger

og installationer dem bekendt er lovlige, men afgiver ingen garanti herfor.

De installationer m.v. i ejendommen, hvorpå der består særskilt afskrivningsret pr.

28. februar 1975 overtages til den nedskrevne værdi kr. 3997,00.

5.

Ejendommen overtages den 1.juli 1976,fra hvilken dato den henligger for køber-

nes regning og risiko i enhver henseende, hvorfor køberne i brandskadetilfælde

oppebærer ejendommens assurancesum, dog til anordningsmassig anvendelse og u-

den præjudice for panthavere og sælgerne.

Ejendommen er brandforsikret på fuld- og nyværdivilkår i Kjøbenhavns Brandfor-

sikring ved police nr. 3388.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse

over ejendommens indtægter og udgifter, hvorved dog bemærkes, at der ikke fore-

tages refusion forsåvidt angår eventuelle ud- og indvendige vedligeholdelses-

konti. Uanset at der ikke finder refusion sted af ud- og indvendige vedligehol-

delseskonti, er sælgerne dog pligtige at opgøre kontiene pr. 1.juli 1976 og om

fornødent stille dokumentation for opgørelsernes rigtighed til disposition for

køberne.

Jensen & Kjeldskov A;S, København



Det bemærkes, at indestående pr. overtagelsesdagen i Grundejernes Investe-

ringsfond forbliver sælgernes ejendom.

6.

Køberne er gjort bekendt med de vedrørende ejendommens lokaler indgåede leje-

kontrakter og er pligtige at respektere disse indtil de på lovlig måde kan

opsiges.

Køberne er gjort bekendt med, at visse af lejemålene i den overdragne ejen-

dom har supplerende lejemål i andre ejendomme, herunder at køkkenet til re- 	 •
staurant "Skindbuksen", er beliggende i ejendommen matr.nr . 5 Øster Kvarter.

Køberne er bekendt med, at der for alle karreens ejendomme hidtil har bestå- •
et en fælles viceværtordning. Køberne er pligtige at deltage i denne vicevært-

ordning, såfremt den opretholdes i sin fulde udstrækning. Ejendommen bærer an-

del i omkostningerne ved ordningens opretholdelse i overensstemmelse med den

fordelingsnøgle, der af sælgerne hidtil har været anvendt.

Sælgerne har oplyst, at ejendommens lovlige leje pr. opkrævning januar 1976 udgør

kr. 412.362,96 , hvilket beløb køberne har lagt til grund ved købesummens

fastsættelse.

7.	 •
Købesummen er aftalt til at andrage kr. 5.000.000,00, skriver fem millioner kro-

ner oo øre, der berigtiges således:

A. Køberne har ved nærværende skødes underskrift

stillet bankgaranti for et beløb stort

hvilket beløb med fradrag af eventuel refu-

sionssaldo udbetales til sælgerne, når nærvæ-

rende skøde foreligger tinglyst uden præjudi-

Transport

kr. Soo.000,00

kr. Soo.000,00



Transport	 kr.	 5oo.000,00c
E
0

ia

Akt: Skab	 nr.	 •
(udfyldes af dommerkontoret)

•

cerende retsanmærkninger, dog tidligst den

l.juli 1976.

Såfremt endeligt skøde ikke forelig-

ger anmærkningsfrit tinglyst den 1. juli 1976

vil den kontante udbetaling være at deponere

i sælgers bank, indtil skødet foreligger an-

mærkningsfrit tinglyst. Renter af depotet

tilfalder sRAgerne.

B. For restkøbesummen

udsteder køberne sælgerpantebreve med en fast

årlig ydelse på 12% p.a., hvoraf 8,5% p.a. ud-

gør rente, og løvrigt på nærmere aftalte vil-

kår.

-	 4.5oo.000,00

•
•

Købesum i alt	 kr. 5.000.000,00

8.

Nuværende og kommende gæld vedrørende vand, vej, kloak- og rensningsanlæg og

ledninger af enhver art samt udgifter i forbindelse med fjernvarmeinstallatio-

nen, herunder udgifter til opfyldelse af de eventuelle krav, der måtte blive

stillet til denne i forbindelse med ejerskiftet, samt krav i henhold til miljø-

og sundhedslovgivningen eller andet, overtages af køberne uden for købesummen,

og er sælgerne uvedkommende.

Sælgerne oplyser, at der dem bekendt ikke pr. dato påhviler ejendommen gæld af

ovennævnte art.

9.

Sælgerne erklærer, at der dem bekendt ikke er angreb af svamp eller husbukke
•

Bestillin s-
formula

X Jensen & Kjeldskov A,S, København



i ejendommen og oplyser, at ejendommen ikke er forsikret herimod.

Sælgerne fraskriver sig løvrigt ansvaret for skader af den ovenfor om-

handlede art, herunder råd.

lo.

Sælgerne meddeler køberne ret til inden overtagelsesdagen at indgive an-

dragende om ejendommens opdeling i ejerlejligheder til Københavns Kommune.

KØberne skadesløsholder sælgerne for enhver udgift i forbindelse hermed.

KØberne er bemyndiget til straks efter skØdets underskrift at foretage vars-

ling af lejeforhøjelse i de lejemål, hvori varsling endnu ikke måtte være

sket.

11.

Samtlige med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger,

herunder udgifter til skØdets og pantebrevenes stempling, afholdes af køber-

ne, der tillige afholder salær til egen advokat.

Salær til smigernes advokat og til den ved handlen medvirkende mægler, firma

Rossen & Sadolin, afholdes af sælgerne.

XX=lh .vn	 , den 17/2
	

1976.	 •

•

•

Som købere:
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/'ANNI POULSEN

Advokatsekretær
Brogårdsvej 133
2820 Gentofte

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed, samt underskri-

vernes myndighed:

f.s.v. angår sælgerne:
	

f.s.v. angår køberne:

/// 
Navn: ii((:///,-i', 'C7/.

Stilling: ylig'',(-',7":-A-t ,

Bopæl:	 ).	 i,,1, - '-',..,/,. V/t. X.5-

Navn:
1.22/L--.Q

Stilling:	 PVJAN 1711'1;

g uagseleH

Bopæl:
	

8g8cewpingeNaApy

DNINVH.1. 3S1-1-30N1

Navn:

Stilling:

Bopæl:

1,1	 ;Ejendommen matr. nr. 	 k	 —

er pr.	 vurderet under lb. nr. —
vartlerit,zskreds,	 distrikt

til ejendomsværdi	 kr.
heraf grundværdi	 	  kr.
Gebyr:

Kei3F.:\.1
konto! et tor

d.	 IS

Le en de rs

MUT I DAGDOGE'

den	 3 JUNI 1976

KØBENHAVNS URET
LYST

eMelig br»,omffi,

Anmærkning: På ejendommens folio henstår:
1) kr. 3.700.0o0,— til Husejernes Kreditkasse og
2) kr. 8.985.0oo,— til samme.

•

•
•

•

Bestillings
formular

x Jensen &~~~1~1



Ejerlav: Øster Kvarter, København	 Anmelder:

Matr. nr.: 4, ejerlejlighed nr. 1-11
	

Kommissarius ved Statens
Ekspropriationer på Øerne,
Adelgade 135,
1304 København K.
Tlf.: 33 92 72 30

Bestemmelser,

der ved ekspropriation efter reglerne i lov nr. 186 af 4. juni

1964 i anledning af anlægget af Ørestadsbanen er pålagt neden-

nævnte ejendom af Øster Kvarter, København, og som vil være at

sikre ved tinglysning:

• Matr. nr. 4,

ejerlejlighed nr.

1-11, Øster Kvar-

ter, København

I . n0898 09 WW MM	 1.i. 05 , 200 ;,
siil,

Beskyttelse af Metro. 

Af hensyn til beskyttelse af stationer og

skakte m.v. i tilknytning til etape 1 af

metrobanen anlagt i henhold til lov nr.

477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v. med

efterfølgende ændringer (i det følgende

kaldet Metro) pålægges ejendommen matr.nr .

4 Øster Kvarter, København, ejl.nr. 1-11,

(i det følgende kaldet ejendommen) en

række rådighedsindskrænkende bestemmelser,

som den til enhver tid værende ejer af

ejendommen (i det følgende kaldet ejendom-

mens ejer) skal respektere.

Bestemmelserne pålægges indenfor forskel-

lige sikkerhedszoner. Arealet, der pålæg-

ges bestemmelserne, er vist på vedhæftede

tegning 13-4-23-320.

Kap. 1. Belastning.

§ 1 Indenfor zone 5, jf. tegning 13-4-23-

320, må antallet af etager i bygningen

ekskl. tagetage ikke overstige 6.

Kap. 2. Udgravninger.

§ 2 Indenfor zone 5, jf. tegning 13-4-23-

320, må der ikke graves, bores, udføres

fundering eller pæleramning, der når

G:\ANLÆG\ORESTAD.269
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dybere end til kote -4,5 m, -Københavns

Nul kotesystem.

Kap. 3. Oplag.

§ 3 Indenfor en afstand af 30 m, zone 2,
målt vandret fra kanten af den underjordi-

ske metrokonstruktion, jf. tegning 13-4-
23-320, må der ikke placeres underjordiske
tanke til brandfarlige væsker, ledninger

til sådanne tanke eller tankstationer.

Kap. 4. Ledninger. Brandfarlige gasser.

§ 4 Indenfor en afstand af 30 m, zone 2,
målt vandret fra den underjordiske metro-

konstruktion, jf. tegning 13-4-23-320, må
der ikke placeres gasledninger med over-

tryk over 4 bar. Gasledninger med et
overtryk på maksimalt 4 bar kan etableres

efter forudgående godkendelse fra den

påtaleberettigede og på betingelse af, at

eventuelle afstandskrav fastsat af den

påtaleberettigede i den forbindelse over-

holdes.

Udendørs gasledninger med et overtryk på

maksimalt 0,026 bar og en indvendig diame-
ter på maksimalt 70 mm samt indendørs

gasledninger med et overtryk på maksimalt

0,026 bar kan etableres uden godkendelse
fra den påtaleberettigede.

Kap. 5. Ledninger. Brandfarlige væsker.

§ 5 Indenfor en afstand af 30 m, zone 2,
målt vandret fra den underjordiske metro-

konstruktion, jf. tegning 13-4-23-320, må
der ikke placeres ledninger til transport

af brandfarlige væsker med et flammepunkt

på 21 grader C eller derunder.

Kap. 6. Beplantning, kraner/konstruktioner

o.l.

§ 6 Den påtaleberettigede kan forlange

beplantning fjernet, der ud fra en hel-

G:\ANLÆGWRESTAD.269



At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e)
1,)

5 kr. nr.a)

attesteres herved.	 	 d 	 20 	 	 Navn

• •
Justitsministeriets genpartpapir. Til kort.

LILLE KONGENSGADE

0
ro

1-7
fU

cf,
T.(1)r
5
cn

co
x

O

=.

CD

co

n.

(.0

2k7

LILLE KONGENSGADE

r-

N
0
ro
ro

-rD

1.0
lD
ro
V)

rlD

O
3

ro

0

LILLE KONGENSGADE

(1)

CD

CD

0
C5-
CD

8

O

O

0

0

0

3

=IN

MIE

NON



-3-

hedsvurdering, der foretages af den påta-

leberettigede, bedømmes at være til fare

for Metros drift.

Stk. 2 Ved opstilling af kraner, øvrige

arbejdsredskaber, konstruktioner, anlæg,

stilladser og afdækninger o.l., både

permanente og midlertidige, skal der

træffes sikkerhedsforanstaltninger såle-

des, at der ikke kan ske nedstyrtning af

last m.v. til fare for personer, der

opholder sig på stationen eller på sta-

tionsforpladsen eller under ovenlyspris-

merne på stationen.

Kap. 7. Nødvendige foranstaltninger.

Servitutstridig tilstand.

§ 7 Såfremt de ovenfor fastsatte bestem-

melser om ejendommens ejers forpligtelser

ikke overholdes, kan den påtaleberettigede

pålægge ejendommens ejer at bringe den

servitutstridige tilstand til ophør straks

eller inden for en af den påtaleberettige-

de fastsat frist. Sker dette ikke, kan den

påtaleberettigede gennemføre de nødvendige

foranstaltninger på ejendommens ejers

bekostning.

Kap. 8. Dispensation og påtaleret.

§ 8 Der kan dispenseres fra ovenstående

bestemmelser, dersom ejeren af ejendommen

skriftligt overfor den påtaleberettigede

dokumenterer, at den påtænkte konstruktion

ikke skader Metro.

Stk. 2 Ved meddelelse af dispensation har

den påtaleberettigede ret til at føre

tilsyn med arbejdernes udførelse, herunder

forlange udleveret dokumentation.

Stk. 3 Efter endt udførelse skal der

fremsendes skriftlig dokumentation til den

påtaleberettigede for de udførte arbejder.

§ 9 Påtaleretten tilkommer ørestadsselska-

bet I/S eller den, som den påtaleberetti-

:\ANLÆGWRESTAD.269
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gede måtte have overdraget sine rettighe-

der.

Vesterbrogade 35, 1620 København V

Den 26. april 2007

Erik Ove Boe
Ledende landinspektør

ATTESTERES

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer
på øerne, den tojr..1"—

griing Christensen
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Side:	 5

* *	 ***
* *	 * Retten i København
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 4 Hovedejd, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer:
Lyst første gang den: 11.05.2007 under nr. 61397
Senest ændret den	 : 11.05.2007 under nr. 61397

Akt.nr.:
A 176 I

Tinglyst på Hovedejd samt Ejerlej nr 1-11 matr. nr . 4 Øster Kvarter

Retten i København den 16.05.2007

Marianne Sørensen

•

•



Akt: Skab nr.	 - /76 -
(udfyldes at dommerkontoret)

Matr. nr.: 4 Øster kvarter

Gade og hus nr.: Kongens Nytorv 19/

Ll. Kongensgade 4,

1050 K.

Anmelder:

Adv. Ole Lønberg,

Jorcks Passage B 4 ,

1162 K.

16:589

VEDTÆGTER

for ejerforeningen " matr. nr . 4 Øster Kvarter ".

NAVN, HJEMSTED.OG FORMÅL

§ 1.

Foreningens navn er " ejerforeningen matr. nr . 4 Øster kvarter ".

§ 2.

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 3.

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr . 4

.Øster kvarter, beliggende Kongens Nytorv 19/L1. Kongensgade 4,

1050 K., og at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer

( herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring ),

renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne

foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet

samt sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen.



§ 4.

Foreningens værneting er Københavns Byret.

KAPITALFORHOLD, MEDLEMSBIDRAG M.V. 

§ 5.

For foreningens forpligtelser m.h.t. administration og fællesud-

gifter m.v. hæfter medlemmerne personligt og solidarisk. Til dæk-

ning af foreningens udgifter, jfr.	 3, betaler mediAmuerne i for-

hold til de for ejendommen fastsatte fordelingstal en årsydelse,

hvis størrelse fastsættes af administrator på grundlag af et af

ham udarbejdet, af den årlige generalforsamling godkendt, drifts-

budget. Den årlige ydelse betales med 1/4 hvert kvartal forud tlIP
ejendommens administrator.

VEDLIGEHOLDELSE 

§ 6:

Den udvendige vedligeholdelse foretages af foreningen, medens den

indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte lejlighedsejere,

hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfat-

ter tapetsering, maling, hvidtning m.v., men også vedligeholdelse

og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr iøvrigt,

herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer, vand- og gasler

ninger, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for ejerlej-

lighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse

og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og ejendommens

• fællesinstallationer uden for de enkelt ejerlejligheder indtil

disses individuelle forgrening til de enkelte lejligheder.

Såfremt et medlem groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt,

kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse

foretaget inden for en dertil fastsat frist. Efterkommes bestyrel-

sens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne lade lejlig-

heden sættes i stand for ejerens regning og om fornødent blandt

andet søge fyldestg93relse i foreningens panteret, jfr. 	 22

Yderligere kan bestyrelsen anvende besteitunelserne i § 7.



•

•

Akt: Skab nr.

MISLIGEHOLDELSE 
	 (udfyldes af dommerkontoret)

§ 7.

Hvis et medlem gør sig skyldig i grov eller oftere gentaget mis-

ligholdelse af sine forpligtelser over for foreningen eller af den-

nes medlemmer- herunder ikke overholder husordenen - kan foreningen

pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel. Hvis en

lejer gør sig skyldig i de i pkt. 1 nævnte forhold, har det samme

virkning, som om det var ejeren selv.

ORDENSFORSKRIFTER OG ADMINISTRATION 

§ 8.

Lejlighedsejeren og ,de personer, der har ophCld ' i hans lejlighed,

må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Ind-

til sådanne er udfærdiget, gælder det til den af Boligministeriet

godkendte lejekontraktsformular hørende ordensreglement.

Ejerlejlighedsejeren må ikke lade foretage ændringer, reparationer

eller maling af ejendommens ydre'eller af ydersiden af vinduernes

træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, udvendige antenner

m.v. uden bestyrelsens samtykke.

Til ejendommens administrator og almindelige økonomiske og juri-

diske forvaltning antager bestyrelsen en ejendomskyndig admini-

strator. Ejendommens oprindelige ejere har, indtil 4/5 af samtlige

ejerlejligheder i ejendommen er solgt, krav på at være administra-

tor eller ret til at udpege en sådan og kan, når 4/5 af lejlighed-

erne er• solgt, kun opsiges, hvis dette sker med 6 måneders skrift-

lig varsel til et regnskabsårs udløb og beslutning om opsigelsen •

er truffet af generalforsamlingen ved kvalificeret flertal, jfr.

'§ 10, 4. afsnit.

Administrator oppebærer et årligt vederlag, der fastSættes til

3% af den husleje, der til enhver tid_skulle have været erlagt,

hvis overgang til og frasalg af ejerlejligheder ikke var sket.

GENERALFORSAMLING 

§ 10.

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.



De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem

afgørelsen vedrører, bringes for generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed

efter fordelingstal.

Til beslutninger om væsentlige forandringer af fælles bestanddele

og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om æn-

dring af denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede

efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de

.således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst

2/3 af de mødte efter fordelingstal stemmer for forslaget afholdes

ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forsiAget ved-

tages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal.

§ 11.	 1111

Hvert år afholdes inden udgangen af marts måned ordinær general-

forsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:

1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og fore -

læggelse til godkendelse af årsregnskab mad påtegning af revi-

sor.

2. Godkendelse af det kommende års driftsbudget, herunder fastsæt-

telse af størrelsen af de i § 5 omhandlede årsydelser fra med-

lemmerne.

3. Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af suppleant.

6. Valg . af revisor og suppleant for denne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller

administrator finder anledning dertil, når det begæres af mindst

1/4 af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal eller når en

tidligere generalforsamling har besluttet det.



Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

§ 12.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages

varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen

samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen,

skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til

eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted.

§ 13.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på gene-

ralforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordi-

nære generalforsamling må være indgivet senest den 1. februar.

Stemmeretten kan kun udøves af medlemmet personligt eller af den

myndige person, der ikke selv er medlem af ejerforeningen, og som

medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

§ 14.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning

om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og for-

manden for bestyrelsen.

BESTYRELSEN

§ 15.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2 medlem-

mer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 1 sup-

pleant. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleant

er kun foreningens medlemmer.

Formanden afgår hvert år. Af bestyrelsens Øvrige medlemmer afgår et

hvert år. Afgangsordenen bestemmes første gang for samtlige medlem-

mer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er

valgt. Genvalg kan kun finde sted. Suppleant vælges hvert år. Afgår

et bestyrelsesmedlem mellem 2 på hinanden følgende ordinære general-

forsamlinger, indtræder suppleanten. Findes ingen suppleant, indkald-

es ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleant.

a

•
cn

E

•

•

0,

å

1.7
N
0
0
N
N

23



ty •

Bestyrelsen vælger selv en næstformand af sin midte.

Med en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser

om udførelsen af sit hverv.

§ 16.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af

næstformanden så ofte anledning findes af foreligge, samt når et

.medlem af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to medlemmer et til stede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel

stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formanden eller i hans

forfald næstformandens stemme udslaget.

I en af'bestyrelsen autoriseret protokol optageS en kort beretn•

om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de b'estyrelsesmed-

lemmer, der har deltaget i mødet.

TEGNINGSRET

•

§ 17.

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyr-

elsen sammen med et andet medlem af denne.

Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuld-

magt. •
REVISION

§ 18.

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af

generalforsamlingen.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdnin-

ger og kan fordre enhver oplysning, som han finder at betygning for

udførelsen af sit hverv.

Der føres en revisorprotokol. I forbindelse med sin , beretning om

revision af årsregnskab, skal revisor angive, hvor vidt han finder

forretningsgangen betryggende.



Akt: Skab nr.
(udfy l des af dommerkontoret)

Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne

fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende

medlemmer af bestyrelsen med underskrift bekræfte, at de har gjort

sig bekendt med indførelsen.

ÅRSREGNSKAB 

§ 19.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af

revisor.

FÆLLESLÅN

§ 20.

Såfremt det på generalforsamlingen besluttes af optage et fælles-

lån til brug ved fornyelse af fællesinstallationer, større vedlige-

holdelsesarbejder eller lignende, er bestyrelsen berettiget til at

benytte den ved nærværende vedtægt stiftede panteret til sikkerhed

for et sådant lån.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

§ 21.

Ad varmeanlæg. 

Ejl. 1,7 og 8 er ikke omfattet af ejendommens varmeanlæg og del-

tager derfor ikke i de med varmeanlæggets drift forbundne udgifter.

Ejl. 1,7 og 8 kan sammen eller hver for sig når som helst forlange

sig tilsluttet til hovedejendommens fjernvarmeanlæg imod at bekoste

de med en sådan tilslutning forbundne udgifter.

Ad vandafgift. 

Ejl. 7 og 8 godtgør ejerforeningen det for disse virksomheder øgede

vandforbrug med 1/4 hver af ejendommens samlede vandforbrug. Beløbet

opkræves af administrator hver 1/4 og 1/10.



København, den 2 17- /S- 1981

Ad kakerlakker. 

For hovedejendommen er tegnet kakerlakabonnement. Udgiften hertil

deles mellem ejl. 1,6,7 og 8.

Ad renovation. 

Ejl. 1,6,7 og 8 er pligtig at bekoste egen renovation i fornødent

omfang.

§ 22.

Til sikkerhed for medlemsbidrag og løvrigt for ethvert krav som

foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter vedr. et

medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse

som pahtstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb af kr.do,

300,- pr. fordelingstal. Panteretten respekterer de pantehæfter,

der hviler på de rekpektive ejerlejligheder ved nærværende vedtægts
tinglysning.

Panteretten respekterer endvidere for fremtiden lån af alm. og sær-

lig realkredit.

•Panteretten skal endvidere tjene til sikkerhed for lån som bestyret

sen - på basis af en generalforsamlingsbeslutning - måtte optage ti.

financering for vedtagne udgifter.

Påtaleretten tilkommer ejerforeningen.

I alle tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning moc

et medlem i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af

ejerforeningens regnskab og/eller et på forskriftsmåde vedtaget

budget eller generalforsamlingsreferat være gyldigt bevis for Od-
ens størrelse.

Denne bestemmelse begæres lyst pantstiftende på samtlige ejerlejlig-

heder i ejendommen.

Per EgeskovOle Lønber



•

men AFVIST I. s • v. ang. 	 8, stk. 2)

tir inanencel:m r magistratens evt. samtykke I medfør

t kornmuneplanlovens § 36, jfr. § 18, stk. 1., ---

Ånmeerkninfi•:
Der rnan7 ! -r pr : '	 3kpåtegnjflg
på 5 Nrilubreve ejendommen:

iNDFM:r 1W130GEN

den - 4 Jilifi 1981

KØBENHAVNS BYRET

7,51

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)



I bestyrelsen: KØben

Som di

avn, d

igen •

n 10. maj 1993

Erik Dueholm

Ole LØnberg

Otto Prahl Møller

Per Møller

` ,a9)	 a - 1%76;.

4

MATR. NR.:	 ANMELDER: 

4 Øster Kvarter	 Advokat Ole Lønberg

Ejerlejlighed 1 til 11	 Esplanaden 14

1263 København K

Tlf. 33 11 35 25

Tillæg

til vedtægter for ejerforeningen Matr. Nr, 4 Øster Kvarter

§ 22, 2. afsnit: 

"Panteretten respekterer endvidere for fremtiden lån af alminde-

lig og særlig realkredit."

OPHÆVES

Nærværende vedtægtsændring begæres tinglyst på samtlige ejer-

lejligheder i ejendommen matr. nr . 4 Øster kvarter i overens-

stemmelse med generalforsamlingsbeslutning af 1. april 1993.

L



Lyst 17/6-1993
Nr. 36841
Københavns Byret

Antryrknincl:
Dor rnanqlw. tingly:31 ropekt.r.yåtegning
på	 patltebreve 4 f:::1-titionirrieri:

£21714;1

ø



Genp, tens rig4.4.,;;,cz; k.:,,, ■tes, r

Akt: Skab	 nr. / i‘
(udfyldes uf dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Københavns magistrats 4. afdeling

Rådhuset, V.

Stempel:	 kr.	 øre.

asiT
4 p Kongens

/4]jendemssDlskabEjer:

Gade: Lill e Kong 0?.1 ,9>de

Matr.nr.:	 4 og 73

Kvarter:	 øst,

Stempelfri i h. t.

skattedepart. skr.

Nytorv I9af 13/8 1941.

13.jr	 ØS 2323

MEDDELELSE

i henhold til byggelov for staden København af 29. marts 1939 § 64.

Til metgistratnns byggotilladol”o ar 17/10 1957 ved—

rørende byplingsforanaring ,ar	 vinstw, k .:$1dw„m	 bl.a.
knyttzA dan /yatinise,

åbningen	 randmuren	 tilnrares,	 so-fa hols	 ,
t en mQt >i;T:	 detog z,;&J.,,e$t,, når 	 to ejendomme ikke
15mgere h >. samo	 ellet etagens lej .emAl	 to	 -,..
domme ikke 1.ngee ;,,alvtmdes' under	 af S4QM,..) 1(?

Elfbenhavns w.).g1tAtat 4, den 30. nmj 1998.
p. b, v.
e. b.

Carls

riUt:i1H3

i(5.i131:WilAVilS BYRET

-T4ffit

Bestllllnas-
formular

Jensen ik Kieldskav, AIS, København. 	 3000-12-55.S. 237 c:



`Ù 5 NlAf1951'

/9.	 /
Akt; Skab	 Nr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

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

fast Ejendom).

hl«. Nr., Ejerlav, Sogn:
(i København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-

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

Sogn.

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): 	 991-4

Københavns Magistrats 4. Afdeling

Stempel:	 Kr.	 øre.

Ej er:
	

Sternpelfri i h. t. skatte.

	

A/S Stergw,	 depart. skr. af 1% 1941.

Kc,,, ;(1 	 3.	 Ny	 3.9.

«

•te.%	 •	 1521.

MEDDELELSE

i Henhold til Byggelov for Staden København af 29. Marts 1939 § 64.

frkf.:.gitr~ls bygti	 aiJ.gust n	 ved-
r1/4 rend	udsugnintnari?g fra restauratior~kken ftueeta.--
gen er knytte	 ;e,
at dmx udvendige udeugningskan..i. ved eje

bekontnng s•.-11 erstwttes med 1 forkrifts=sAg
iu,'/~di g kanr,1 efter ;Affirmere godkendt £e 1 1 ; , Ione-)st den
1, okLober 195.3.

	

111M- st	 der., 12. MQ;j 1951.

Car15en,

bogen

aym=k

7 'iAJ 1951 •

C-dpieria

MAG1$T tATENS 4.
1:1114t.tk l 01-.(A!Ei FOR STADEZ1

FiøSEFISAVNS BYeNINGSViT.:21

.haedhuset V.

o

:S.237
Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

Bestiffinga-
%muler



Genpartens rigtighed bekralftej

V.>

Off; E.. ■ 10 Ri..TET Før; 31.^.•)r.

'1".

2 2 MAR 1954

:5000. 10-52. 5. 257

Jensen & K ieldskov, MS, København.

påtegning /A. meddelelee af 12/5 951 * lyet 17/.5 igl vedrørende et
	

udsuBningeanlem	 (udfylde af domn:fra restaurationekøkken i etue~ n,f nr. 	 ....—

	

Justitsministeriets 	 T'	 ,z / L
.7w) 

lejekontrakter, servitutdokume te .7.
°uføret

fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.
fast ejendom).	 l'") ,,;:. 9 

`l
(. k.). ,.., j

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn;
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl, i ting-
, bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Ejer:

Gade:

Matr.nr.: 4,

Kvarter:	 3 iytor

Københavns magistrats 4. afdeling

Rådhuset, V.

Stempel:
	

kr.	 øre.

Stempelfri i h. t.

skattedepart skr.

af 13/8 1941:.

MEDDELELSE

i henhold til byggelov for staden København af 29.marts 1939 § 64.

ma#Jetrotene byezetill dolee at 9M 1 $4 vod

fertuat hib o1de19e at den foranetndo moddeIcl orAlandledo
udvondl.ao ndouanintg)	 1 er knytIwt don betl.ndlue*

txdutaan;LnuJkanelon vod •• etorm foranfAaltnng og pb, dorinot'i

kcmtnine orotatten mod on forokrift~iG J.ndvond 	 efter
nprmore	 z'ondt tort51	 oneet1	 1957,

Whenhavneu  m;letrnt, in 2 mrto /954*

b, v.
b,

X. • C

INDFØRT I DAGBOGEN

den 317;. ?,,3 c locit

K;;BENHAVW^J 5YriET

Bestillings-
formular

II



sl4=

ibeholdelso a,t? den i foran
24/10	 ;gir acw

s	 meddelelse
mag a,st

till,adelse til fo.L•

-

3000-12-55.S. 237 c:

MAGISTRATENS 4.Ara

4=94=N
v.

v
o 19.51 g,

Akt: Skab
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor) :5 2 3 9
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Ejer:

Gade:

Matr.nr.:	 4

Kvarter:	 Øster

Københavns magistrats 4. afdeling

Rådhuset, V.

Stempel:	 kr.	 øre.

Stempelfri i h. t.
skattedepart. skr.
af 13/8 1941.

ø s

MEDDELELSE

i henhold til byggelov for staden København af 29. marts 1939 § 64.
Påtegning på meddelelse i henhold til byggelovens § 64, tinglyst
17/5 1951, angående en udvendig udsugningskanal*

ømhnndiede udsugningsknal på betingel,e
,Tt' den udvendige udsugningskanal ved ejeren forenstaltning

dennes bekostning skt1 erstattes med en rskriftsmmsig
dig	 efter rwrmere godkendt rorslac, når som helst mn.gistr a
ten e t.r 3 1960 måtte fQrlmgo

KA:)enhavns w:gistrt„ den 22 * november 1957*
P * b* v*

b.

a- isen*

lT2 1,-ØRT 1

den 2 2 NOV.1957
KØBENHAVNS BYRET

ji.åt$

Geni3agens rigtighed bekra3ftet,

•

formular.

Jensen 3, Kjeldskov, AIS, København



, 1 ,•
7 1	 17. / H	 S1

Akt: Skab	 nr. /76
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).
t; G 0 2

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Københavns magistrats 4. afdeling

Rådhuset, V.

Stempel:	 kr.	 øre.

Stempelfri i h. t.

Ejer: /8 Øste (ede 15 m.fl.%	 skattedepart. skr.

Gade : Kongen$ - tory 19, Lille Kongens gade 4, af 13/8 1941.
Matr.nr.:4,

Kvarter: Øster'P	 13 jr. gir. g å ;275.

MEDDELELSE

i henhold til byggelov for staden København af 29. marts 1939 § 64.

il magistratens byg tilidelse af 17/1 3,957 vedr rende
gennembrydning af brandmure od ejendommen me;tr, nr. 73 ibid,
bl.a. knyttet den bet ngelse,

åbningerne i brendmuren skel t, uxFes, nå som hel.	 traten
-te	 lange det, og senest,	 endommen mate. nr. 4

	
73

er kvarter ikke 15n ere har	 , ejer, eller etz?Ag rnes lejemal
I de to ejendomme Ikke lnngere anvendes un 1Ør eet 	 simme ejer.

Københavns magistr t, den 7. januar 1958.
P b, v.
e. b.

ein 1 6 JAt1.1958
KØBENHAVNS BYRET

.11Apt

Genpartens 1 igtighed behrEeftes.

Bestillings-
formular

JAN'«
Jensen & Kjeldskov, MS, København 	 3000.12-55.S. 237 e:



'dtr. nr., ejerlav, sogn:
1110	

4 Øster koar—Stempel:
I København kvartår) ter
ler(i de sønderjydske lands-

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

Gade og hus nr.:

kr. --	 Dekl,,w4kiAn B nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:
0H2LØNBERG

/NOVO. KAT
JOR.;KS 'AS:- AGE OPG. B IV
1162 Kbh. K - TLF. (31) 115525

Deklaration

Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr . 4 Øster Kvarter, beliggende

Kgs. Nytorv 19/L1. Kongensgade 2 - 4, pålægger herved med virkning

for os og fremtidige ejere af nævnte cjendom følgende

Bevaringsservitut
	 0099  9

Ejendommens facader,facader, herunder tagflader, skal bevares på en sådan måde,

at hverken ejendommens arkitektoniske fremtræden, herunder stil eller ka-

rakter andres i forhold til ejendolwaens nuværende tilstand.

•

Det skal dog være ejerne tilladt at foretage forandringer i stueetagens

eventuelle butiksfacade med henblik på at indrette denne således, at

den fremtræder i overensstemmelse med de aktuelle forretningswssige krav

til sådanne facader.

Ejendommen skal stedse fremtræde i forsvarlig og velvedligeholds stand,

navnlig forsåvidt angår murværk og dettes eventuelle overfladebehandling,

tagbelægning, vinduer og døre samt installationer.

Enhver tilsidesættelse af fornævnte bestawuelse, berettiger den påtalebe-

rettigede til - med mindre ejeren senest 6 måneder efter at påkrav er

fremsat, har udført de krævede arbejder - på ejerens bekostning at lade

foretage sådanne vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, der af den

påtaleberettigede skønnes nødvendige til at bringe ejendommens stand i o-

verensstammelse med ovennævnte bestemmelser.

Bestillings
formuler

H Jensen 8 Kjeldskov A/S. København



De i forbindelse med arbejdernes udførelse af den påtaleberettigede afhold-,

te omkostninger påhviler ejeren og er forfaldne til betaling straks ef-

ter at fakturaen er præsenteret for ejeren.

Det beløb, som den påtaleberettigede måtte udlægge til sådan istandsættel-

se, sikres med pant i ejendommen indenfor det nedennævnte beløb.

Såfremt tvist måtte opstå mellem ejeren og den påtaleberettigede om, hvor-

vidt  ejendommen opfylder ovennævnte bestemmelser, afgøres tvisten med

endelig og bindende virkning af en voldgiftsret, bestående af 3 personer,

hvoraf en udpeges af det særlige bygningssyn, jfr. lov nr. 195 af 8. juni

1966 an bygningsfredning, en af rektor ved Det Kongelige Kunstakademi blandt

arkitektskolens professorer, samt voldgiftsrettens formand, der udpeges af

Præsidenten for Københavns byret, blandt byrettens dommerkollegium.

Voldgiftsretten nedsættes ved, at den til enhver tid værende ejer af ejen-

dommen, senest 4 uger efter at den påtaleberettigede har fremsat skrift-

lig krav om, at ejendommens tilstand bringes i overensstemmelse med reg-

lerne ovenfor, ved skriftlig anmodning til Præsidenten for Københavns byret

om udpegning af Voldgiftsrettens formand.Det påhviler herefter formanden

at foranledige de 2 øvrige repræsentanter udpeget.

Undlader ejendommens ejer at fremsætte sådan anmodning til Præsidenten

for Københavns byret inden nævnte frist, betragtes en sådan undladelse

med endelig og bindende virkning som en accept af, at de af den påtalebe-

rettigede fremsatte krav er berettigede.

Den påtaleberettigede kan til enhver tid begære voldgiftsretten nedsat.

Voldgiftsrettens omkostninger betales af'den part, der ikke måtte få med-

hold i sin påstand. Såfremt påstandenedelvis tages til følge træffer vold-

giftsretten bestemmelse om omkostningsfordelingen.



Akt: Skab	 nr.
.(udfyldes af dommerkontoret)

Nærværende deklaration lyses servitutstiftende med respekt af nu ting-

lyste servitutter og pantehæftelser.

Servitutten lyses tillige pantstiftende for et beløb svarende til lo% af

den til enhver tid værende offentlige ejendomsværdi, dog minimum

kr. Soo.000,-.

Servitutten respekterer fremtidig optagelse af størst mulige lån af alm.

og særlige realkreditmidler, samt bank-og sparekassemidler op til 7o% af de

til enhver tid værende offentlige vurdering.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er A/S Th. Wessel &

Vett, Magasin du Nord, Kgs. Nytorv 13, 1o95 København K.

%111.WESSEL&VETT
Magasin du Nord

Af i ensyn til beStemmelserne i § 4, stk. 2,. 1 byggelov for Kø-

benhavn af 29.marts 1939 vides intet at indvende mod tinglys-

ning af nærværende dokument.

Jensen~skovNal~nowt

Københavns Magistrats 4.afdeling,.den
P.b.v.

Jacobsen

INDFØR.? ir'BÅGBOGEN
den 17 M A./ 1976

KØBENHAVNS BYRET
servitutstiftende;men AFVIST som

pantstiftende, da indholdet i denne henseende ikke
er endeligt fastsat jfr. kendelse af14.juli 1976.

frem:(!
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Akt: Skab /9 nr. )7(9
(udfyldes af dommerkontoret)

anmelder:

advokat Ole Løn g

Jorcks Pa age, Opg. B

116	 øbenhavn K

Påtegning på deklaration B vedrørende matr. nr . 4 Øster Kvarter, beliggende

Kongens Nytorv 19/ Lille Kongensgade 2-4, angående bevaringsservitut

"Nærværende deklarations pantstiftende del respekterer fremtidig pantebrev

til Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse, stort kr. 2,5 mill. til rente

p.t. 16,5% p.a., fast halvårlig ydelse, p.t. 8,75% af hovedstolen. Pante-

brevet er dateret d. 24.6.1977.

København, d. 16.9.1977
	 21 0

A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord

sign. K. Kongstad	 sign. M. Hjorth-Larsen "

INDFØRT I DAGBOGEN

den 21 SEP, 1977

KØBENHAVNS BYRET

Lyst

formular

x Jensen & Kjeldskov AIS. København



Stempel:	 kr.

99,1
, Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4 Øster

(i Købe'nhaVn kvarter)	 Kvarter
eller(i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Akt: Skab /-- nr. ds".
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers
bopæl:

Kreditors

Gade og hus nr.:

Kgs. Nytorv 19/L1. Kongensgade 2-4

Allonge

Anmelder:

Mogens ilstrup Hansen
advokat
Kr. Ber ikowsgade 1,3
1095	 K

Sø1Wory Afdeling
Sølvgade 84, 1307 København

Telt. 13 74 40 Giro 2134

på Deklaration (B) tinglyst den 17. maj 1976 (servitutstiften-
de) og den 12. april 1977 (tillige pantstiftende) på ejendom-
men matr. nr . 4 Øster kvarter.

..-)02014

Nærværende deklarations pantstiftende del respekterer fremtidig
yderligere pantebrev til Pensionsopsparingsfonden for chefer
i A/S Th. Wessel & Vett stort kr. 500.000.- til rente 20% p.a.,
fast halvårlig ydelse, 11,25% af hovedstolen. løvrigt respekte-
rer deklarationens pantstiftende del optagelse af størst muli-
ge lån i pensionskasser op til 70% af den til enhver tid off.
vurdering.

København, den //:-

A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord

Jørgen Hedegaard (sign.)	 M. Hjorth-Larsen (sign.).

INDFØRT 1 DAGBOGEN

den	 9 JAN, Wg

KØBENHAVNS BYRET

Bestillings-
formular

c Jensen & Kjeld~ A/S. København



Matr. nr. 4 Øster Kvarter

Ned~~
Gade og husnr. 	 Kgs. Nytorv 19

Stempel kr.

AnmeldeHt:-Mbgens Vilstrupansen
Advokat
Vingårdstræde 6
1o95 Kbh. K.

Akt: Skab	 nr.
(Udfyldes af dommerkontoret)

PÅTEGNING

på deklaration(bevaringsservitut) lyst den 17 maj 1976 på

ejendommen matr. nr . 4 Øster kvarter.

208,',1Z?

Nærværende deklaration respekterer fremtidig yderligere

belåning på matr. nr . 4 Øster kvarter:

ejl. 2: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 204.000,-

ejl. 3: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 209.000,-

ejl. 4: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 260.000,-

ejl. 5: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 315.000,-

ejl. 7: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 945.000,-

ejl. 9: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 370.000,-

ejl. 10: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 640,000,-

ejl. 11: Kreditforeningen Danmark, 20-årigt kontantlån kr. 452.000,-

I øvrigt forbliver deklarationens bestemmelser uforandrede.

Jørgen Basse

København, den	 /j 1984

%A- 1-1. WESSEL & VETT
Magasin du Nord

Stig Bøgh Karlsen

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



INDFØRT I DAGBOGEN

den 2 0 AUS, i984

KØBMIKINS

\ky9t
Kirsten Nielsen

•



Matr.nr. 4 Øster Kvarter
ejerlejlighed 8

PÅTEGNING

Anmelder:

Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Vingårdstræde 6
1095 København K

21724

på deklaration (bevaringsservitut) lyst den 17. maj 1976 på
ejendommen matr.nr . 4 Øster kvarter

Nærværende deklaration respekterer fremtidig yderligere belåning
på matr.nr . 4 Øster kvarter, ejerlejlighed &

Kreditforeningen Danmark, kontantlån a rente 10,47%
p.a.	 kr. 410.000,-

København, den 27.11.85

J. Basse (sign.)	 Stig Bøgh Karlsen (sign.)

A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord

MPyfftUf f k,'\ek,10- a9„:1

? Uf9.5- "

gsr44'11P.Vt-lag‘%

Lyst
Kirsten Misen

Otto B. Wroblcwski, Nytorv 19, 1450 København K



Anmelder;
Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Hagasin, Vingårdstræde 6
1095 København K

P.ÅTEGNING

på . deklaration . benævnt "Bevaringsservitut" på ejendommen
matr.nr.. 4, Øster KVarter; ejerlejlighed nr.. 2 

Nærværende deklaration skal for såvidt angår ejerlejlighed
nr, 2 alene respektere

kr, 540,000,• Realkredit Danmark - kontantlån

København, den L Li / I	 1994

A/S Th. Wessel 2, i'etar,
Hagesin du Nord

Jør en Basse	 Ib Jesse

Lyst 17/1-1994
N • . 5025
Kzbenhavns avrPt

Kirsten Nielsen

Otto B. kVroblewski, N ytorv 19, 1150 København K



København, den 21/9 1995
STEMPELMÆRKE

--:

KON GYLNGT MW AF SI Ffi/PuNG AF

DOMMUIXONTORETS ,(A5S(KONIPOIAPIWIAT

K 800174

Th. Wessel & Vett
Lacrasin du Nord

Ib Berntsen

9

•

C””
Anmelder:
::agens Vilstrup Hansen
Advokat
Magasin, Vingårdstræde 6
1095 København K
33 1 Li li --"b ‘ tom . 220 3

PATEGNIN,"3

på deklaration benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst
17. maj 1976 o.s. på ejendommen matr.nr . 4 Øster Kvarter
ejerlejlighed nr. 9

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed
nr. 9 fremtidig respektere

Lån i Nykredit kr. 300.000,- kontantlån
med foreløbig ansat rente 9,294% p.a.

•
INDFØRTi DAGBOGEN

d3ti	 2387

KØBENHAVNS BYRET

AFVIST

Kirsten Nielsen

Otto B. Wroblewski, N torv 19, 1450 København KForm. 267 G



«DFØRT I DAGBOGEN

ci	 oir7r
KØBENHAVNS BYRET

AFVIST 	
3

CT

Kirsten Nielsen

Otto B. W oblewski, 1•1!. torv 19, 1450 København 1{Form. 267 G



:g

 

E

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Københavns Byret
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 9, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Djurslands Feriefond
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.: 9999
Senest ændret den	 : 24.10.1995 under nr.: 701987

Retten i Københavns Byret den 26.10.1995

Kirsten Nielsen

Side: 11

•

•

VM/

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



h. Wessel & V tt
in du Nord

'Ib Berntsen

	

* ** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Københavns Byret
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 9, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Djurslands Feriefond
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.: 9999
Senest	 ændret den	 : 24.10.1995 under nr.: 701987

Retten i Københavns Byret den 26.10.1995

Kirsten Nielsen

Side: 11

•

•

Anmelder:
Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Magasin, Vingårdstræde 6
1095 København K
33 11 44 33, lok. 2203

PÅTEGNING

på deklaration benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst 17. maj 1976
o.s. på ejendommen matr.nr . 4 Øster Kvarter, København ejer-
lejlighed nr. 9

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed
nr. 9 fremtidig respektere

Pantstiftende servitut kr. 45.300,-
Nykredit kontant lån	 kr. 300.000,- med foreløbig ansat

rente 9,294%

København, den 15. januar 1996

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 Kobenha‘n K



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Københavns Byret
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 9, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Djurslands Feriefond
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den 	 : 26.01.1996 under nr. 	 5681

Side: 12

Retten i Københavns Byret den 06.02.1996

Helle Hindborg

•

•
(9,

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 14511 København K



Ib BerntsenIb Jes

(g”	 /9 -17

Påtegning på deklaration benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst 17
maj 1976 o.s. på ejendommen matr.nr . 4 Øster Kvarter, København,
ejerlejlighed nr. 2.

Afgift kr. 700,00
	

side 13
Anmelder:

•

415995

267 G

Unibank A/S
Bredgade 21
7160 Tørring
Tlf. 75 80 13 00

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 2
alene respektere

kr.	 25.800,00 EPP
kr.	 665.000,00 Totalkredit.

København, den	 februar 1997

A/S Th. Wessel & Vett
Ma in du Nord

SUIJOUN TAYSKOBENHAVN



• •I

Side: 14

Akt.nr.:
EJ 2

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 2, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Torben Rasmussen m.fl.
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den	 : 12.03.1997 under nr. 33706

Retten i København den 19.03.1997

Kirsten Nielsen

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



—;-‹111111

~-~
Side 15

-77‘

M.:. du Nord

Torbe Schwabe

Afgift kr. 1.200,-

Anmelder:
Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Magasin
Vingårdstræde 6
1095 København K
Tlf: 33 11 44 33

PÅTEGNING

på deklaration benævnt Bevaringsservitut" tinglyst 17. maj 1976 o.s. på ejendommen matr.nr.
4 Øster kvarter, København, ejerlejlighed nr. 7 

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 7 alene respektere

Nykredit A/S kr. 4.650.000,- å rente 7% p.a.

København, den0/ 1998

•

•
A/S Th. Wessel & Vett

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København KForm. 267 G

to



	

*** *	 ** *

* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 7, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Ejendomsselskabet PARK I/S
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den	 : 24.08.1998 under nr. 121271

Retten i København den 10.09.1998

Kirsten Nielsen

•

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
(5)

Forn:267

•
a

c

6



orben Schwabe

Mag	 Nord

Jessen

side 17

Anmelder:
Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Magasin
Vingårdstræde 6
1095 København K
Tlf: 33 11 44 33

Afgift 1.200,00 kr.

•

PÅTEGNING

på deklaration benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst den 17. maj 1976 o.s. på ejendommen
matr.nr. 4 Øster kvarter, København, Ejerlejlighed nr. 2 

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 2 fremtidig alene respektere

kr. 25.800,- EPP

kr. 505.00,- Danske Kredit Realkreditaktieselskab.

København, den 26. marts 1999

A/S Th. essel & Vett

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



■

...	
*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 2, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Klaus Ole Ellegaard m.fl.
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den	 : 29.03.1999 under nr. 38569

Retten i København den 12.04.1999

Kirsten Nielsen

Side: 18

Akt.nr.:
EJ 2

•

•



Side 19

Anmelder:

Jyske Bank
Mageløs 8
5100 Odense C
tlf.nr . 63 11 44 00

GENPART 03055B 09 0001.2101

Påtegning

På deklararation benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst den 17. maj 1976 o.s. på ejendommen
matr.nr. 4 Øster Kvarter, København, ejerlejlighed nr. 7

23.04,2002 TA
1,•001, 00 K

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 7 alene respektere

Kr. 4.239.000,00 til Nykredit, kontantlån med rentetilpasning

id/Købnhavn, den / 3 2002

Henrik Smith Henrik Duhn

A/S Th. Wessel & Vett
Magarin du Nord

KR-119/02.88 SCHJOuNTRYKKOBEN~



•

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 7, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Ejendomsselskabet PAHK I/S
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den	 : 23.04.2002 under nr. 56192

Retten i København den 13.05.2002

Kirsten Nielsen

Side: 2

Akt.nr.:
EJ 7

Form. 267 G MALLING BECK -Q>



Benjaminsen

475995

267G

/9 F6- / 12 7 / i/col -

Side nr. /4)

Påtegning på deklaration benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst
17.maj 1976 o.s. på ejendommen matr.nr . 4 Øster kvarter, Køben-
havn, ejerlejlighed nr. 3

Anmelder:
Nordea Bank Danmark A/S
Real kreditgruppen
Vesterbrogade 8
Postboks 850
0900 København C
Tlf. 33 33 38 33

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 3
alene respektere

kr.	 25.800,00 Byrde lyst pantstiftende
kr. 970.000,00 Nordea kredit, 5%

København, den	 2003
Henrik	 ch

A/S Wessel & Vett
Magasin du Nord

GENPART 089681 09 0000.!:1010	 08.07.2003 TÅ
1.400,00 K

SCHJOLIN TRYK KØBENHAVN



•

E

Side:	 20

Akt.nr.:
EJ 3

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 3, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Lars Kristian Lassen
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den	 : 21.07.2003 under nr. 109531

Retten i København den 31.07.2003

Kirsten Nielsen

•

•



Afgift 1.400,- kr.'
.c

E

side 21

Matr.nr. 4 Øster kvarter
ejerlejlighederne nr. 1 - 11

()I. ot q q

Anmelder:
Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Magasin
Vingårdstræde 6
1095 København K
Tlf. 33 18 20 73

1i EM P AR 129453 09 0000.0010	 28	 ,	 (1
1	 p 00 K

PÅTEGNING 

på deklaration benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst den 17. maj 1976 o.s. på
ejendommen matr.nr . 4 Øster kvarter. København ejerlejlighed nr. 4 

Nærværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 4 fremtidig alene
respektere

Byrde lyst pantstiftende	 24.300,- kr.
Realkredit Danmark (Kontantlån) rente 5,16% (foreløbig) 1.600.000,- kr.

København, den 23. april 2004

NS Th. Wessel & Vett
Magasin du Nord

Jfi't 
Henrik Busch	 Tage Benjaminsen



Side:	 23

Akt.nr.:
EJ 4

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 4, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Speciallægerne J&S Sparholt ApS
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr. 	 9999
Senest ændret den	 : 14.05.2004 under nr. 67662

Retten i København den 18.05.2004

Ulla Buchardt

•

•



•

•

Peter Husum Carste ensholt

Side 24

Afgift kr. 1.400,-

Matr.nr. 4 Øster kvarter, København
Ejerlejlighed nr. 1

( qq q g

Anmelder
Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Magasin
Vingårdstræde 6
1095 København K
Tlf. 33 18 20 73

C, HrAR7 2160	 (-H)	 .1 C?	 2013'5

Påtegning

på deklaration benævnt "Besvaringsservitut" tinglyst den 17. maj 1976 o.s. på ejendommen
matr.nr. 4 Øster kvarter, København, eierleiliqhed nr. 1 

Næværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 1 fremtidig alene respektere

Realkredit Danmark (kontant lån)
rente 4,11% (foreløbig)
	

1.918.000,- kr.

København, den å /I 2005

NS Th. Wessel & Vett
Magasin du Nord



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 1, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Restauratør Fin Storm ApS
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den	 : 10.08.2005 under nr. 132379

Lyst på ejerlejlighed nr 1

Retten i København den 11.08.2005

Ulla Buchardt

ai

‘•

Side:	 25

Akt.nr.:
EJ 1

•

•



rnsson	 Carsteh.,Fensholt

Side 26

Afgift kr. 1.400,-

Matr.nr. 4 Øster kvarter, København
Ejerlejlighed nr. 1

Anmelder
Mogens Vilstrup Hansen
Advokat
Magasin
Vingårdstræde 6
1095 København K
Tlf. 33 18 20 73

• GENPART 251:754 06 0000 ., 001.0	 20 „06 200A 1"A

Påtegning
	 400 in 00 K

Då deklaration benævnt "Bevaringsservitut" tinglyst den 17. maj 1976 o.s. på ejendommen matr.nr . 
I. Øster kvarter, København, ejerlejlighed nr. 1 

\Jæværende deklaration skal for så vidt angår ejerlejlighed nr. 1 fremtidig alene respektere

Byrde lyst pantstiftende	 24.000,- kr.

'Realkredit Danmark (kontant lån)
rente 4,11% (foreløbig)	 1.918.000,- kr.

København, den 13/6 2006

A/S Th. Wessel & Vett
Magasin du Nord

•



Side:	 27

Akt.nr.:
EJ 1

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i København
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 4 Ejerlej. 1, Øster Kvarter, København
Ejendomsejer: Restauratør Fin Storm ApS
Lyst første gang den: 17.05.1976 under nr.	 9999
Senest ændret den	 : 20.06.2006 under nr. 108005

Lyst på matr nr 4 Øster kvarter, ejerl nr 1

Retten i København den 22.06.2006

Ulla Buchardt

•

•



Akt: Stab j/.
Deklar44w. 

kr.Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 14 Øster kvar- Stempel:

(i København kvarter) t er
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.: 	 Anmelder:

Deklaration

OLE LøNBERG
',pvc KAT

JOR.;KS I -ASe. AGE OPG. B 
IV

1162 Kbh. K - TLF. (01) 116525

Med det formål at bevare kvarteret omkring Østergade, som et eksklusivt

butikskvarter, pålægger undertegnede ejer af ejendmmen matr.nr . 4 Øs-

ter Kvarter, beliggende Kgs. Nytorv 19/L1. Kongensgade 2 - 4 med virk-

ning for os og alle fremtidige ejere nævnte ejendom følgende

Servitut

angående ejendommens benyttelse.

009998

Stueetagen og kælderen i den tjenende ejendoms facadehus skal stedse

være indrettet til og benyttes som detailhandelsforretning/er og el-

ler restaurationsvirksomhed. Dette gælder dog ikke forsåvidt angår faca-

dehuset mod Ll. Kongensgade. Ophører ejeren eller de nuv&rende lejere

med at drive detailhandelsforretning eller restaurationsvirksomhed, er

ejeren pligtig at udleje forretningslokalet på sådanne vilkår, at - foran-

stående bestemmelse kan opfyldes.

Der må ikke fra ejendommen, det være sig i kælderen og stueetagen eller

i etagerne drives marskandiser- eller lavprisforretning eller nogen form

for forretning eller andet erhverv, der involverer eller har karakter af

spillevirksomhed under nogen form, handel med pornografi, massageklinik,

helsestudie, eller løvrigt nogen virksomhed, som kan virke anstødelig

eller som løvrigt efter den påtaleberettigedes skøn er egnet til at an-

dre eller forringe ejendommens karakter af forretningsejendom med detail-

handelsbutik og/eller restauration og/eller som kan medvirke til, at kvar-

teret omkring Kgs. Nytorv, Istergade, Bremerholm og Ll. Kongensgade mis-

ter sit præg af eksklusivt butikskvarter.

Der må ikke af ejendonmens ejere eller af dennes lejere foretages udstil-

ling eller salg af varer eller lignende på gadearealet udenfor ejendom-

men.

Nærværende servitut respekterer de på ejenda.unen nu tinglyste servitut-

ter og pantegæld. Servitutten respekterer endvidere fremtidig optagelse

af størst mulige lån af almindelig og særlig realkredit.

Jensen Et Kjeldskov AIS, København

Bestillings
formular

H



Påtaleberettiget efter nærværende servitut er A/S Th. Wessel & Vett,
Magasin du Nord, Kgs. Nytorv 13, 1o95 København K,:tamt Københavns-
-Kommune...

AATH.WESSEL&VETT
Magasin du Nord

/
if'Y'

r

/
r

..," ,..-
‘-'-'

Mf: hensyn t11:.13temmø1.sorne~f, s4. 2,1
byggelov forkøbenhavn-af'.29marts:193ide$;;intet
andVendeMod tinglySnii:~end-erdokument.

1~nhåylymagistrats.4'.afdegng,,4enio
F&	 7/br

615€n
sign.

filDRZ DAMOW.

den 9 I Ai Wffi

MIGIUMS

•.

f



Akt: Skab	 nrir?
(udfyldes af ommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4 Øs ter kvan— Stempel:	 kr.
(i København kvarter) t er

eller (i de sønderjydske lands- Deklaration D 
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.
Deklaration vedrørende varmecentral m.v. på ej endommerematr.nr. 4, 5,

Gade og hus nr.:	 Anmelder: OU-21.0NBERG6 og 427 Øster Kvarter. 	
ADVCKAT

JOR.:<5	 npn R IV
1162 Kbh. K - TLF. (01) 1135 25

I det på vedhæftede plan markerede rum under gården til ejendommen

Ll. Kongensgade 6, der udgør en del af matr.nr . 5 Øster Kvarter,

er beliggende varmecentral, herunder varmeveksler, der betjener såvel

centralvarmeanlægget i ejendommen matr.nr . 5 Øster Kvarter, som ejen-

dommene matr.nr . 4, 6 og 427 Øster Kvarter.

Den til enhver tid værende ejer af matr.nr . 5 Øster Kvarter er plig-

tig at tåle, at varmecentralen, herunder varmevekslerne, er installe-

ret i det pågældende rum, og pligtig at tåle, at de nødvendige for-

syningsledninger henholdvis tilgår og fragår fra nævnte rum. Samtli-

ge udgifter, herunder udgifter til leverancer fra varmeværkerne,

pasnings-, vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter, deles mellem ejen-

dommene i henhold til de fordelingsnormer, som til enhver tid måtte

blive fastsat af et uvildigt varmeingeniørfirma, som parterne er enige

om at anvende til administration og fordeling af varmeudgifterne. For-

delingsnormerne fastsættes med endelig og bindende virkning af det om-

handlede ingeniørfirma. I mangel af enighed om, hvilket ingeniørfirma

der udpeges, foretages udpegningen af Dansk Ingeniørforening.

Til at forestå opkrævning af a conto varmebidrag fra ejendommenes eje-

re og afregning overfor varmeværket, udpeger parterne i fællesskab en

administrator, der i mangel af enighed udpeges af fornævnte varmeinge-

niørfirma.

Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere af ejendommen matr.

nr . 4, 5, 6 og 427 Øster Kvarter.

0 0 CAc
5 TH. WESSEL & VETT

Magasin du Nord

Bestillings.
formular

HJensen & Kjeldskov A/S, København



4f,bensYri til. bestemmelserne 	 §.stic, 2,1
•	 ,	 •

byggelov for Mbenhavn:af : 29.marts1939:yides -intet

at indvende mod tiglysning-af,.nærVærende 'dokument.

Københayns.magistratsafdeIing,dffil
'P. .v.

Jacobsen

sign.

1W)FRZT »WOW

den 1 7 MAJ `a9M

Kr6,3E1,11MIS fdffirr
'Anmærkning: Der mangler samtykke fra:

1-2) Husejernes Kroditrarlwi l.l. h.t. 2 pantebreve
med pant i alle 4 ejendomme,

3) Den sjilllandske Bondestands Sparekasse i
h. t. et pantebrev med pant i mate. 4-3111r



Akt: Skab
(Udfyldes af dommerkontoret)

Matr. nr. 4 Øster kvarter, ej 1. 1-4 og	 Købers bopæl:

6-11.

Gadeoghusnr.: Kgs. Nytorv 19/L1. Kon-	 Anmelder:

gensgade 2-4.	 advokat Ole Lønberg

Jorcks Passage Opg. B,

1162 København K.

I5I91

DEKLARATION

Undertegnede ejere af ejerlejli ghed nr. 1-4 og 6-11 i ejendommen

matr. nr . 4 Øster kvarter, undergiver herved med virkning for os

og efterfølgende ejere af nævnte ejerlejligheder disse ejerlej-

ligheder følgende deklaration.

Den til enhver ejer af ejerlejlighed nr. 5 i ejendommen matr. nr .

4 Øster kvarter skal have enerådende brugsret ved den del af fæl-

lesarealet i loftsetagen, som er beliggende umiddelbart over ejer-

lejlighed nr. 5.

Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer af ejerlej-

lighed nr. 5.

Med hensyn til de i ejendommen påhvilende byrder og hæftelser hen-

vises til ejendommens blad i tingbogen.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



RESTAURATION SKINDBUKSEN ApS
r g.nr. 20.258

Ole LØnber og Per Egeskov

2

Nedennævnte ejerlejlighedsejere tiltræder ovenstående med bindende

virkning for os og efterfølgende ejere af vore respektive ejerlej-

ligheder.

Ejl. 1: KØbenhavn, den 9/5 1983 /7.1	

Ejl. 6: KØbenhavn, den 1/3 1983

Ejl. 2-.;4

og 7-11 KØbenhavn, den 4/3 1983

44, sclf	 I cii-A

INDMIIT f DAMMEN

111. 3 MAJ 1983

KØBENHAVNS BYRET

Ktrsterl ‘‘1,3"1",:)WC.,



0
0.

ca.
eo

0
0

Stempel kr.	 Akt: Skabes ir.'776(Udfyldes af dommerkontoret)

Stempelfri, jfr. Stpl. § 79.

Anmelder:

advokat Ole Lønberg,
Jorcks Passage opg. B.,
Postboks 178,
1005 København K.

Matr. nr.

4 Øster Kvarter(Ejer~~
1-11
Gade og husnr.

Kgs. Nytorv 19/

Ll. Kongensgade 2-4

•

BEVARINGSDEKLARATION 

i henhold til lov nr. 213 af 23. maj 1979 om bygningsfredning	 15.

Efter aftale med miljøministeriet, fredningsstyrelsen, afgiver
undertegnede advokat Ole Lønberg på vegne samtlige 

ejenaaf den efter	 3 i lov nr. 213 af 23. maj 1979 om bygnings-
fredning fredede ejendom, matr.nr . .4. .Ø.s.tr. Kvarter 	

	  2:-A 	

med virkning for mig og fremtidige ejere erklæring om, at den i

lov om bygningsfredning § 12, stk. 1, hjemlede ret til, såfremt

der nægtes tilladelse til nedrivning af en fredet bygning, at

forlange ejendommen overtaget af staten mod erstatning, ikke skal

have virkning for de nedennævnte fredede bygninger.

Denne særlige bevaringsdeklaration gælder:

Hele ejendommen / ejendommens hovedbygning / forhus, sidebygning (er)/

sidehus (e), baghus, 	

der i medfør af lov om bygningsfredning er bygningsfredet.

Fravigelse fra eller ophævelse af denne deklaration kan kun ske med

miljøministeriet, fredningsstyrelsens samtykke.

Denne deklaration tinglyses servitutstiftende forud for alle inde-

havere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden

er stiftet, jfr. lov om bygningsfredning § 15, stk. 2.

	  øbenhav• 	 , den . 18 . .3uni..],9.8.6

På samtlige ejeres vene i .t. ful agt:
El:977 RG
ADVO AT

JOK FASS GE 0q9. B IV 	

114 K LF.4-. ~
(unde skrift)

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



1:irsko% WIGIc3en
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M	
Kongens Nytorv 19 og Lille Kongensgade 4.

4 .
E

a
j
tr.
erlejIighe.d nr. 5.

Njerlav;sbébe_gneaSe. ø%ter Kvarter

MEDDELELSE

Vej

, København

B-jr. nr.

00

Akt: Skab	
" /7‘

(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:
Magistratens 4. afdeling

Københavns kommunes
bygge- og boligdirektorat

byggesagsafdelingen
Ottiliavej 1 — 2500 Valby

Stempel kr.

Matr. nr.

(Eierlefigh~

Gade og husnr.

• i henhold til kommuneplanlovens S 47, stk. 8.

Til magistratens byggetilladelser af 7. februar 1986 og 28. marts

1989, vedr. udvidelse af beboelseslejligheden på 3. sal th. i Lille Kon-
gensgade 4 med overliggende loftareal (hanebåndsloft) og indretning af
hobbyrum, pulterrum og wc-baderum heri er bl.a. knyttet betingelse om,

at DoMffildel2k tined um og wc-baderum på hanebåndsloft kun må benyttes~=~~114~ den underliggende beboelseslejlighed og ingen sinde
til selvstændigt lejemål.

KØBENUAVNS MAGISTRAT'S 4. AFDELING, den 14. september 1989.

P. D. V.

E. B.

•
Fl. Haagen Petersen

MØRTIDAGBOGEN

den 1 4 SEP.1989

KØBENHAVNS BYRET

Lyst
Kirsten Nielsen

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K 4000-3-94. 5. 327 c



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

eller (i de sanderjydske lands-

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

Stempel:	 kr.
—r-

Akt: Skab	 nr. /?6
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:	 Anmelder:

Ejer:

Gade:

Matr. nr.:

Kvarter:

Københavns magistrats 4. afdeling.

Rådhuset, V.

A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord.
Kongens Nytorv 19, Lille Kongensgade 4.
4
Øster.	 B.J.nr. ØS 4o92

MEDDELELSE

henhold til byggelov for staden København af 29. marts 1939, § 64.

Til magistratens byggetilladelse af 2o. maj 1976
vedrørende indretning af en lejlighed i tagetagen er bl.a.
knyttet den betingelse,
,a:t ejendommens ejer skal deltage i udførelsen af et fælles

parkeringsanlæg med en andel svarende til 2 pladser i
eller udenfor karreen, eventuelt i form af underjordisk
parkeringsanlæg, efter magistratens nærmere bestemmelser,
når som helst magistraten måtte forlange detv

KØBENHAVNS MAGISTRATS 4. AFDELING, den 214 april 19770

P. b. v.
E.b.

Holger Rasmussen

INDFØRT I DAGBOGEN

den 2 i APtk. 1977

IBIWMNIMS

med bemærknik /54 ejendommen nu ejes af
Per Egeskov, .B. Endelsen og Ole Lønborg.

2 7 0

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København	
• 3000-9-72. 5. 237 c:



(ALLEREDE OPDELTE EJERLEJLIGHEDSEJENDOMME) 

Deklaration om grundfond m.m. 

Matr.nr.

4 Øster Kvarter/

Stempelfri jfr. lov om stempelafgift

§ 79, stk. 1, nr. 3, jfr. lovbekendt-

gørelse nr. 375 af 8. juli 1981.

Anmelder

Advokat Ole LØnberg

Esplanaden 14

1263 København K

Tlf. 33 11 35 25

Undertegede ejere af den, efter lov nr. 213 af 23. maj 1979 om

bygningsfredning med senere ændringer, fredede ejendom matr.nr .
4 Øster kvarter

der er opdelt i ejerlejligheder den .?,..1211- 	  19  77

afgiver herved efter aftale med Miljøministeriet, Skov- og Na-

turstyrelsen for os og fremtidige ejere erklæring.om, at ejen-

dommen er undergivet nærværende bestemmelser, (jfr. bygnings-

fredningslovens § 28):

Alle bygningsarbejder vedrørende den fredede bygning, der går

ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra byg-

ningsfredningsmyndigheden (Skov- og Naturstyrelsen), jfr. byg-

ningsfredningslovens § 10, forinden arbejderne påbegyndes. Der

må således ikke uden tilladelse foretages udvendige eller ind-

vendige ændringer, hvorved bygningens stil, karakter eller ud-

seende ændres. Herunder må der ikke uden tilladelse opsættes

lysinstallationer o. lign., skiltning på facader, herunder tag-

flader. Ved bygningsarbejder på tagflader og facader opfattes

kviste og vinduer som en del af disse udvendige facadeelementer

og skal behandles sammenhængende.

De fredede bygninger skal principielt betragtes som en helhed,

hvorfor f.eks. betingelser, der knyttes til en tilladelse, kan

vedrøre andre forhold på den fredede ejendom, end de forhold en

tilladelse i sig selv vedrører.



2

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen skal udover at kunne

rette henvendelse til de enkelte ejerlejlighedsindehavere, til-

lige kunne rette henvendelse til ejerforeningens bestyrelse

eller dennes administrator, med bindende virkning for enhver

ejerlejlighedsindehaver.

2. I forbindelse med tinglysning af denne deklaration, skal op-

rettes en grundfond, til hvilken ejerlejlighedsejerne indbe-

taler i forbindelse med indbetaling til dækning af fællesud-

gifter.

Det beløb, som den enkelte ejerlejlighedsejer årligt skal bi-

drage med, skal ansættes forholdsmæssigt på grundlag af lejlig-

hedernes. til enhver tid fastsatte ejendomsværdi/eller på grund-

lag af ejerlejlighedernes tinglyste fordelingstal, forudsat

fordelingstallene	 -9r den forholdsmæssige arealopdeling af
ejendommen. For lejligh	 der både ligger i bygninger der er

bygningsfredede og i ikke-bygningsfredede bygninger, er det den

samlede lejligheds vurdering/eller fordelingstallet for den

samlede lejlighed, der ska3 lægges til grund for indbetaling-

erne.

Det årlige beløb, der samlet skal indbetales til grundfonden,

skal svare	 af den til enhver tid fastsatte ejendoms-

vurdering for ejerlejlighederne, indtil fondens størrelse ud-

gør 2% af ejendommens og ejerlejlighedernes samlede ejendoms-

vurdering.

Når fondens kapital anvendes hel', ::;11er delvist, forudsættes

indbetalingerne genoptaget, indtil fondens størrelse igen ud-

gør 2 % af den samlede ejendomsvurdering.

Grundfondens midler kan anbringes af administrator i børsno-

terede obligationer.

3. Grundfondens midler kan alene anvendes til istandsættelses-

arbejder, der er omfattet af bygningsfredningslovens § 10 og



Erik Dueholm Per MØller Otto Prahl MØller
Skov- og Naturstyrelsen

/-5 4?/k 016'611-)7underskrift) or77-G 2,2$M4iø'LL ./zse

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

3

forud godkendt af Skov- og Naturstyrelsen. Herudover skal ejer-

foreningens bestyrelse/administrator være berettiget til, at

anvende grundfondens midler i forbindelse med pludseligt op-

stående skader, der frembyder fare for ejendommens oprethol-

delse.

Såfremt der etableres andre grundfonde for ejendommen, skal

nærværende grundfonds midler holdes adskilt med en særlig

regnskabsaflæggelse.

Den enkelte ejerlejlighedsindehavers indbetaling til grundfon-

den indestår i grundfonden ved overdragelse af ejerlejligheden

til ny ejer og kan alene anvendes som beskrevet i pkt. 3, jfr.

pkt. 1, idet der ikke på anden måde kan disponeres over midler-

ne, hverken ved salg eller pantsætning.

Renterne tillægges løbende grundfondens kapital. Når grundfon-

dens samlede kapital er etableret, kan ejerne af ejerlejlig-

hederne i den fredede ejendom ved generalforsamlingsbeslutning

bestemme, at renterne skal udbetales.

Fravigelse fra eller ophævelse af denne deklaration kan kun ske

med Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsens samtykke.

Denne deklaration tinglyses servitutsstiftende forud for alle

indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår ret-

tigheden er stiftet, jfr. bygningsfredningslovens § 28.

Dato: 2/ 7 iM .København	 17--- 1993	  den 	



c.
Ly ,,, t 26/7-1993
Nr. 44690
1r(iberthavne, Byret

*

•
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so/

L///e /ror9cf-75..9aale
4

// e /(0l-79C 7-75yaal

Oversigtskort
over ejerlejlighederne nre. 1- /1 //-7k/
på matr. nr. 4 Øsfer k- var- le /-
Staden København

Grundens areal er i matriklen anført med 463 /77 2

Stadskonduktørens direktorat, februar /977

Målforhold 1: 250

K. Leuirtzen	
/

•

A. V. Christensen
_J
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