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Tvilum

Matr. nr.: 1578 og 4497 Sundbyøster, København
Gade-og husnr.:

Øresund Parkvej

Anmelder:
Tvilum Landinspektørfirma
Huginsvej 6C
3400 Hillerød
Tlf.: 48 2511 00
Jr.nr. 3741

ORIGINAL 107926

I forbindelse med opførelse af etape 1 af Øresund Strandpark beliggende
Sundbyøster, København, anlægges ca. 27 parkeringspladser beliggende
vej, således som angivet på vedhæftede kortbilag. Parkeringspladserne
gæsteparkering og fællesparkering for boliger, der opføres på matr.
Sundbyøster, København.
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på matr. nr. 4497
ud mod Lergravsskal benyttes som
nr. 1578 og 4497

Matr. nr. 1578 og 4497 Sundbyøster, København pålægges således følgende:

Deklaration
§1

På vedlagte tinglysningsrids udfærdiget af Tvilum Landinspektørfirma er der med rød stiplet
linie og prik signatur vist ca. 27 parkeringspladser beliggende ud mod Lergravsvej på matr.
nr. 4497 Sundbyøster, København.

§2

De ca 27 parkeringspladserpladser
kan benyttes som gæste parkering for bebyggelsen på
matr. nr. 4497 Sundbyøster, København og som gæsteparkering for fremtidig bebyggelse på
matr. nr. 1578 Sundbyøster, København.
Såfremt det i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse ikke er mulighed for at opfylde
lokalplanens bestemmelser om etablering af 2/3 af parkeringsbehovet i terræn, da kan de ca.
27 parkeringspladser benyttes som beboerparkering for fremtidig bebyggelse på matr. nr.
1578 Sundbyøster, København.
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Indtil arealet er fuldt færdigudbygget,
har den til enhver tid værende ejer af restarealet matr.
nr. 1578 Sundbyøster, København dispositionsretten over de ca. 27 parkeringspladser i
relation til hvorvidt disse skal benyttes til beboerparkering for de opførte etaper eller som
gæsteparkering.

§3
Arealet med de ca. 27 parkeringspladser vedligeholdes af Grundejerforeningen
Strandpark jf. vedtægter for Grundejerforeningen Øresund Strandpark.

Øresund

§4
De til enhver tid værende ejere og beboer af ejendommen matr. nr. 1578 og 4497 Sundbyøster, København og parceller udstykket fra matr. nr. 1578 og 4497 Sundbyøster, København,
er pligtig til at respektere bestemmelserne i nærværende dokument

§5
Påtaleretten tilkommer Grundejerforeningen

Øresund Strandpark

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på

matr. nr. 1578 og 4497 Sundbyøster, København

med respekt af i forvejen tinglyste servitutter, grundbyrder og hæftelser, hvorom henvises til
ejendommenes blade i tingbogen.

Som ejer af matr. nr. 1578 Sundbyøster,

Dato

København:

. 3/11- 2003
Ejendomsselskabet

Østa

JØRGEN Brændstrup
Som ejer af matr. nr. 4497 Sundbyøster,

!bIL'
.z.;.1.

Dato: .

København:

2003
Adm. Dir. Klaus Steen Mortensen
Skanska Danmark AIS

John

Weibu11
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Ovenstående deklaration godkendes i henhold til Planlovens
udarbejdelse af lokalplan ikke er påkrævet.
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§ 42, idet det bemærkes, at

~Re

..........................................................
Københavns Kommune
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Retten i København
Tinglysningsafdelingen

påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 1578, Sundbyøster, København
Ejendomsejer:
Ejendomsaktieselskabet
østamager Nord
Lyst første gang den: 17.11.2003 under nr. 171332
Senest ændret den
: 17.11.2003 under nr. 171332
Lyst på matr. nr. 1578 og 4497
****
Legitimation
Retten

Sundbyøster

forevist.

i København

Jessen

den 21.11.2003
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H 467 III
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