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r"¿D E K L A R A T I O N

Undertegnede, Forsvarsminísteriet der eJer umatrikuleret areal
ChristÍanstravns kvarter beliggende Refshalevej-Forlandet, Arsenal-
øen og adgangsvejen langs Trangraven fra Prinsessegade til Chris-
tLansholm giver herved for eget og efterf@lgende ejeres vedkommen-
de Kóbenhavns Belysningsvæsen tifladelse til vederlagsfrit at an-
bringe og uforstyrret lade forblive et elektrisk kabelanlæg som
vist med rØdt på vedhæftede plan bestående af et elektrisk kabel-
anlæg i ca. L til 2 mts dybde. tre skakte med en dybde på ca.
L2 m, samt to minitunneller i ca. 1-2 m's dybde.

Skakten i Arsenaløen er afdækket med et dæksel med en diameter på
ca. 2 ¡n anbragt i niveau med jordoverfladen. Skakterne i Refshale-
vej er afdækket med kloakdæksel.

Under Erdkehlgraven og Stadsgraven er kabelanlægget anbragt i en
mÍnitunneller med en diameter på 1,5 ¡r.

BelysnÍngsvæsnet skal tíL enhver tid have uhindret adgang til l-ed-
nJ-ngen i hele dens længde. Endvidere skal Belysningsvæsnet til en-
hver tj-d have ret til at foretage de efter Belysningsvæsnets skøn
nÉdvendlge opgravninger til ledningen, til eventuelt at omlægge
den og tilfØre de til ledningens vedligeholdelse eller om1ægning
nØdvendige materl-aler og redskaber ind langs ledningen, trvorfor
der på hver side af denne skal opretholdes et frihoLdt areal.l. en
bredäe af 2,5 rn. Ledningen må iki<e fjernes, oversËæies .el,ier i'ryt-
tes af andre end KØbenhavns Belysnfngsvæsen. Belysningsvæsnet fo-
retager fornøden retablering efter opgravninger til ledningen, li-
gesom Belysningsvæsnet trar samme forpligtelse, såfremt ledningen
fJernes. Opgravninger i nærheden af ledningen må kun ske efter
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forudgående anmeldelse til Elværkernes Ingeni@rkontor og under E

værkernes Ingeniórkontors tÍIsyn.

Nærværende deklaration, der tinglyses på ejendonmens blad i
bogen. skal ingensinde være til hinder for ejendommens prÍor
rÍng eller omprioritering og respekterer de i ejendommen alt
stående tinglyste pantehæftelÈer, servitutter og byrder, med
syn ti] hvitke der henvises til ejendommens bl-ad i tingbogen.

Deklaratfonen må íkke slettes af tingbogen uden samtykke fra KØ-
benhavns Belysningsvæsen som den påtaleberettigede-

ite-

hen

Som eJer:

Købenfravn, den14. februar I99I
Forsvarsminis teriet
v / For svarets Bygnings Lj eneste

E. B.

sign. Susan McFall
kontorchef

Som bruger:

K@benhavn, den p I FEB. l99l

Kóbenhavns Belysningsvæsen

sþn. BendtJrqcmnr

I henholcl til beste¡'rrnlc:lsenìe i $G0, sttr. 1, i lov onr
komnrutteplanlægnirrgl af 26, juni 1975 meddeles
Iterved samtykke til iiu¡¡lysrring af nærværende do-
kumenl Samticlig erktæres det, at tilvolebringelso
af lokalplan lkhe er párt<raevet.

i(r¿henlravlis i:rag isti'atr.r 4." afc¡ollng, d€ft
Iì. [.¡.1..

,/ -z¡.â ât/

illfi Slrfjf,l:

o

sfgn ltam-Aroerseo

o

Lyst 3/,1-1991
trlr, l5ÍÉ5
l{.+benhavns úVret

Hels D. Rarnr¡¡sen
Ún.lm.



-".ÈÑ-

\.

ì

è
o

2

\ è

I

\
\

\r

'lù

Ø
og

lt

l

;
o_

¡l

ô.-

zå, v
é*=\ (\Ê

.S
.9

1¡t
t=
Èst,¡
^{ÉÉ

lã

:

g.

J

,(\

a\

\ì,

!t

I

\!.--.

-i_.rl!.sÞ

E

\õ
t â-,
.è¿-'

2--
E"r",

t\

4:\

FOÞLÀNcFI

o


