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Stempel kr. J J8, - 

Matr. nr. 25 x 

(Ejerlejlighedmr.) 

Gade og husnr. Frederiksberg Alle 41 

Akt: Skab nr. 
(Udfyldes af dommerkontoret) 

1, j I , I l ~ 

Anmelder': • · 

Frederiksberg Kommune 
T eknisk · Direktorat 

Frederiksberg Raadhus 
· ; '-J'.' 2000 Kebenhavn F 

0verenskomst. ,ingaende fj.ernvarme'levering. · i:!;t.::·i ·;,-.,-, 

Mellem ASX 1527 ApS, Frederiksberg Alle 41, 1820 K¢benhavn V, som ejer 

af ej end ommen 'ma t r , nr ,' 25 ~ af Frederiksberg, Frederiksberg Alle 41, og 

Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, er indgaet overenskomst om leve 

ring af fjernvarme i henhold til vedlagte: 

"Al.mfnde l.Lge betingelser for fj ernvarmeforsyning fra Fr.ederiksberg Kommune" 

og "Tekniske bestemmelser for tilslutning til Frederiksberg Kommunes fjern 

varmeforsyning. Varmtvandsanlceg forberedt for hedtvand". 

Tilslutningsv~rdien er fastsat til 70 kW. 

Tilslutningsafgiften er fastsat til 7.500 kr., skriver syv tusinde 

fem hundrede kroner, som betales senest den 1. april 1981. 

Regning pa bel¢bet, inkl. mervrerdiafgift, samt pa udgiften til stemp 

ling, jfr. nedenfor, vil blive fremsendt. 

Betalingen for fjernvarmen beregnes efter de til enhver tid af kommu 

nalbestyrelsen fastsatte takster, jfr. "Takstblad for fjernvarme". 

Til alle Y.de1ser skal lregges mervrerdiafgift efter greldende lov. 

Denne overenskomst kan i henhold til § 2, stk. 3, i "Almindelige be 

tingelser for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Kommune" tidligst op 
/ 

siges til oph¢r den 1/7 1991. 
. I , 

Af hensyn til overenskomstens stempling, der betales af ejeren, kan 

det oplyses, at overenskornsten vedr¢rer en arlig ydelse, der antages ikke 

at overstige 27.000 kr. 

0verenskomsten skal tinglyses pa ejendomm.en som servitut, og patalebe 

rettiget er Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

Med hensyn tilde ejendommen pahvilende hreftelser, servitutter og an 

dre byrder henvises til tingbogens udvisende. 

Frederiksberg, den 6/4 - 1981 

Som ejer: ASX 1527 ApS 

Chr. Zilstorff 

Frederiksberg Kommune 

Teknisk Direktorat 

Forsyningsvirksomhederne 

o. Simo~sen H. Torp 

Form. 167 G Otto B, Wrohlew.k.i;·Nytorv 19, 1450 Kebenbava K 



Der meddeles herved kommunalbestyrelsens samtykke i henhold til § 36 

i lov nr. 287 af 26/6 1976 om kommuneplanlregning til tinglysning af foran 

staende servitutbestemmelser. 

Tilvejebringelse af likalplan, jfr. nrevnte lovs § 16, stk. 2 og stk. 3, 

er ikke pakr.EVet. 

Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 7. april 1981. 

H.Schierup 

INDF0HT :1 OAGBOGEN · 

0 9. 04. 81 0 5 8 0 2 
RETTEN pJ.. FREDERlKSBERO 
'3.AFD. . l..YST 

/ Sv.Palm 

- 
Leif Sarensen 


