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Fra: Henrik Linder (hli) [hli@balk.dk]
Til: Bo Clausen (boc) [boc@balk.dk]
Cc: Anette Lindegaard Christensen (anec) [anec@balk.dk]
Sendt dato: 03-01-2018 14:58
Modtaget Dato: 03-01-2018 14:58
Vedrørende: VS: Matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup, Præstevænget 51, 2750 Ballerup kortlægges ikke efter jordforureningsloven
Vedhæftninger: Udgået før kortlægning, matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup_0.pdf

Historisk redegrelse (endelig af d. 29. november 2017)_0.PDF
Situationsplan til historisk redegrelse_0.PDF

Hej Bo
 
Præstevænget 51, Ballerup kortlægges ikke som forurenet jf. vedhæftede filer:
 
Vh
 
Henrik
 
 
Fra: Miljø og Teknik - Miljø (mt-miljo) 
Sendt: 21. december 2017 09:12
Til: Henrik Linder (hli)
Emne: VS: Matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup, Præstevænget 51, 2750 Ballerup kortlægges ikke efter jordforureningsloven
 
 
 
Fra: Lise Celine Høgstedt [mailto:lise.celine.hoegstedt@regionh.dk] 
Sendt: 20. december 2017 15:55
Til: Ballerup Kommune (balkom)
Cc: Miljø og Teknik - Miljø (mt-miljo)
Emne: Matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup, Præstevænget 51, 2750 Ballerup kortlægges ikke efter jordforureningsloven
 
Til Ballerup Kommune
 
Region Hovedstaden har indsamlet oplysninger om jeres grund.
 
Regionen kortlægger ikke matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup, Præstevænget 51, 2750 Ballerup som muligt forurenet.
 
Se vedhæftede filer (3 stk)
 
Med venlig hilsen
 
Lise Celine Høgstedt
Konsulent | Civilingeniør
 
Direkte: 38 66 56 65
Mail: lise.celine.hoegstedt@regionh.dk
Afd. mail: miljoe@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Miljø og ressourcer
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
 
Tlf: 38 66 50 00
Web: www.regionh.dk/jordforurening
 
 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen
ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Telefon 

Direkte 

Mail 

Web 

Center for Regional  
Udvikling 
 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 
38665000 
38665665 
miljoe@regionh.dk 
www.regionh.dk 
 
 
Sagsnr.: 17011245 
Lok.nr.: 151-30160 
Sagsbeh.: Lise Celine Høgstedt 
KS: Rikke M. V. Howitz 
 
 
Dato: 20. december 2017 
 

 

 

Ballerup Kommune 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 
CVR: 58271713 

Region Hovedstaden kortlægger ikke Præstevænget 51, 2750 Ballerup 

som muligt forurenet 

Region Hovedstaden har indsamlet oplysninger om jeres grund. Oplysningerne er 
beskrevet i vedlagte historiske redegørelse. 
 
Afgørelse1 

Regionen kortlægger ikke grunden matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup med adres-
sen Præstevænget 51, 2750 Ballerup som muligt forurenet på baggrund af de indsam-
lede oplysninger. 
 
Baggrunden for indsamling af oplysningerne 

Jordforurening kan være til skade for mennesker og drikkevandet. Derfor indsamler 
alle regionerne i Danmark systematisk oplysninger om grunde i hele landet, hvor der 
har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden. 
 
Oplysningerne stammer typisk fra gamle telefonbøger, kommunernes byggesager og 
miljøarkiver. 
 
Vi har oplysninger om, at der på grunden skulle have været skotøjsfabrik ved Frederik 
Grandt i 1957. Oplysningerne er ikke bekræftet ved gennemgang af kommunens arki-
ver. Der blev kun fundet oplysninger om en grundejer ved navn Frederik Grandt i 
1954 i Ballerup Kommunes lokalhistoriske arkiv. Ifølge Ballerup Kommunes bygge-
sagsarkiv, har ejendommen været anvendt som bolig i perioden 1947-2010. Grunden 
er i dag ubebygget.  
 
Ifølge ejendommens BBR-meddelelse fra 2017 fremgår det, at den tidligere bebyggel-
se har været anvendt til el- gas- vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. Den-
ne oplysning stemmer ikke overens med oplysningen om, at ejendommen har været 
anvendt til bolig. Vi har ikke fundet yderligere oplysninger der bekræfter ejendom-
mens anvendelse til el- gas- vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. Regio-
nen har derfor ikke grundlag for at kortlægge grunden som muligt forurenet. 

                                                      
1 § 3, jf. § 4 i Lovbekendtgørelse nr. 282 af d. 27. marts 2017 om forurenet jord – jordforureningsloven  
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Nye oplysninger 

Hvis Region Hovedstaden på et senere tidspunkt får nye oplysninger om aktiviteter på 
grunden, som kan have forurenet jorden og grundvandet, vil vi tage sagen op igen. 
 
Hvis I mod forventning skulle støde på forurening som for eksempel misfarvet jord 
eller jord der lugter, skal I kontakte kommunes miljøafdeling. 
 

Oplysninger om grunden offentliggøres 

 Oplysningerne om at grunden ikke kortlægges som muligt forurenet kan ses 
på Danmarks Miljøportal www.miljoeportal.dk. 

 Oplysningerne vil derudover løbende blive lagt på regionens hjemmeside 
www.regionh.dk/jordforurening 

 

Yderligere oplysninger 

I kan læse mere om regionens arbejde med at kortlægge forurenede grunde på vores 
hjemmeside www.regionh.dk/jordforurening.  
 
I er også velkomne til at kontakte mig på telefon eller på mail.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Lise Celine Høgstedt 
Konsulent | Civilingeniør 
 
 
Vedlagt: 
 Historisk redegørelse for Præstevænget 51, 2750 Ballerup, november 2017 

 
 
Kopi af dette brev er sendt til:  
 Ballerup Kommune, Miljøafdelingen, mt-miljo@balk.dk 
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Historisk redegørelse  
   
Bolig 
 
Præstevænget 51, 2750 Ballerup 
Matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup 
Lokalitetsnr. 151-30160 
Sagsnr. 17011245 
 

 
1:1500 Copyright GST 

November 2017 

N 
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Stamdata 

Sagsnr.  17011245 
Lokalitetsnr. 151-30160 
Adresse 

Postnr. by 

Præstevænget 51 
2750 Ballerup 

Matr.nr. 1gy 
Ejerlav, sogn Ballerup By, Ballerup 
Kommunenavn Ballerup 
Evt. tidligere adresse 

Evt. tidligere matr.nr. 

Præstevænget 46, 2750 Ballerup  
-   

Grundareal 445 m2 

Offentligt indsatsområde Område med særlige drikkevandsinteresser 
Indvindingsopland til almen vandforsyning 

 
Nuværende anvendelse Ubenyttet 
Tidligere anvendelse og driftsperiode 1947-2010 Bolig 

Udarbejdet af Orbicon, bero  
 
Ejendommens anvendelse 
Nedenfor følger en kronologisk oversigt over ejendommens miljøhistorik fra 1947 og frem til i dag. 
Oversigten er baseret på det materiale, der er fundet ved den historiske gennemgang.  
 
Matrikulære ændringer 
Jævnfør ejendomsstamkort og gamle matrikelkort for matr.nr. 1gy Ballerup By, Ballerup udstykkes 
en del af matr.nr. 1gy til vejareal i 1959. Samtidig lægges den nordvestlige del af matr.nr. 1bb 
Ballerup By, Ballerup sammen med matr.nr. 1gy. 
 
Miljøhistorisk gennemgang 
1947 Det fremgår af ansøgning fra snedker- og tømrerforretning C. J. Jørgensen på vegne af Olga 

Jensen til Ballerup Kommune, at der opføres et enfamiliehus på matr.nr. 1gy Ballerup By, 
Ballerup. Placeringen af huset på matriklen fremgår af en tegning. Der foreligger en 
bygningsattest fra 1950, udstedt af Ballerup Kommune til Olga Jensen. Jævnfør luftfoto fra 
1945 har der ikke været tidligere bebyggelse på matriklen. /1, 3/ 

 
1954 Ifølge Ballerup Kommunes lokalhistoriske arkiv er Frederik Grandt ejer af matr.nr. 1gy. /4/ 
 

Jævnfør luftfoto ses enfamiliehuset på matr.nr. 1gy frem til 2010. /3/ 
 
1966 Der foreligger et notat fra Ballerup Kommune, hvoraf det fremgår, at maler Søren B. 

Christiansen har adresse på matr.nr. 1gy, Præstevænget 46, 2750 Ballerup. Det oplyses, at 
ejendommen anvendes til beboelse. /1/ 

 
2006 Det ses på luftfoto, at der er opført 2 bygninger på matr.nr. 1gy. /3/ Bygningerne fremgår ikke 

af Ballerup Kommunes arkiver og anvendelsen er ikke oplyst. 
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2009 Det fremgår af rapport fra Ballerup Kommune til LH Hockerup Nedrivningsfirma, at 
hovedbygningen på matr.nr. 1gy på 80 m2 nedrives. Af internt skema fra Ballerup Kommune 
oplyses det, at Ballerup Kommunes Ejendomme nedriver enfamiliehuset på matr.nr. 1gy, 
Præstevænget 51, 2750 Ballerup i 2010. Matr.nr. 1gy skifter adresse på et ukendt tidspunkt 
mellem 1966 og 2010 fra Præstevænget 46, 2750 Ballerup til Præstevænget 51, 2750 
Ballerup. /1/  

 
2016 Det ses på luftfoto, at samtlige bygninger på Præstevænget 51 er nedrevet. /3/ 
 
2017 Det fremgår af BBR meddelelse, at den tidligere bebyggelse på matr.nr. 1gy er opført i 1947 

og var på 80 m2. Det oplyses også, at ejendommen blev anvendt til el-, gas-, vand- eller 
varmeværk, forbrændingsanstalt med videre og blev opvarmet med naturgas. /2/ Denne 
anvendelse af bygningen stemmer ikke overens med de øvrige oplysninger, hvor der er tale 
om en boligejendom. Der foreligger ingen yderligere oplysninger om bygningens anvendelse 
i Ballerup Kommunes arkiver.  

 
Baggrundsmateriale 
Den historiske redegørelse er udarbejdet på grundlag af følgende baggrundsmateriale: 
 

1. Ballerup Kommune: Byggesag 
2. Oplysninger fra www.ois.dk 
3. Oplysninger fra Miljøportalen, www.miljoeportal.dk 
4. Ballerup Kommune: Lokalhistoriske arkiv  
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Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
og telefontid Onsdag lukket

Tyrkisk Kulturforening
Jonstrupvej 246
2750  Ballerup

Byggegrund på Bispevangen 1 i Ballerup til opførelse af Forenings-
hus med én bolig

I forbindelse med udbuddet af ovennævnte byggegrund indgav I et tilbud 
på køb af denne til en pris på 2.250.000 kr. inkl. moms til opførelse af et 
Foreningshus på i alt 1.000 etagemeter til Tyrkisk Kulturforening.

I tilbuddet var vedlagt et projekt, som ikke kunne godkendes, men der er 
efterfølgende den 9. november 2017 fremsendt et flot projekt tegnet af teg-
nestuen Adept ved Anders Lonka.

Det fremsendte projekt ler op til Lokalplanens intentioner. Bygningen ligger 
dog ikke på den facadelinje, som fremgår af punkt 6.7 i lokalplanbestem-
melserne. Det drejer sig om, at bygningen er drejet lidt i forhold til denne 
linje, hvilket kræver en dispensation fra den omtalte lokalplanbestemmelse, 
inden der kan gives en byggetilladelse til det planlagte byggeri.

Ballerup Kommune vurderer skitseprojektet ud fra følgende kriterier:
Kvalitet og udseende, bebyggelsesplan, bebyggelsens forhold til omgivelser-
ne, udearealer, parkering m.m., samt farver, materialer og bæredygtige til-
tag.

Det arkitektoniske greb vurderes overordnet set til at være enkelt og ro-
bust. Trods bygningens diskrete placering i området kan bygningen blive 
karakterskabende for området syd for Bispevangen – særligt, hvis det tilstø-
dende areal med regnvandsbassinerne en gang i fremtiden udvikles til re-
kreativ brug for offentligheden.

Det planlagte byggeri placeres i det nordvestlige hjørne af grunden. Mod 
omgivelserne er bygningen i nord og øst relativt lukket, men åbner sig til 
gengæld mod sydvest. De lukkede facader vurderes ikke at have en negativ 
i forhold til omgivelserne, da det vil ligge op mod vejskråninger. Bygningens 

KOMMUNALBESTYRELSEN
 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 16. november 2017

Tlf. dir.: 4477 2380
E-mail: boc@balk.dk
Kontakt: Bo Clausen

Sagsid: 13.06.02-G10-6-17
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flade tag understøtter byggeriets indpasning i terrænet. Ligeledes er valg af 
bygningsmaterialer og det landskabelige greb og materialevalg åbent, en-
kelt og robust. projektet giver grunden et meget urbant udtryk mod Bispe-
vangen og Vestbuen. Mod de grønne arealer mod syd bliver den stramme 
struktur opløst og mere organisk formet.

 I materialevalget, er der taget stilling til at byggeriet er miljømæssigt bæ-
redygtigt. Der er valgt genbrugsmaterialer, og der er valgt vegetationstag, 
hvilket blandt andet kan medvirke til at regnvand tilbageholdes, som kan 
mindske belastningen på regnvandssystemet. I valget af belægningstyper 
er der valgt nedsivningsegnede typer.
Ved kraftigt skybrud vil ovenstående hensyn dig ikke være nok.

I den fremsendte skitseforslag er der ikke planlagt nok parkeringspladser, 
idet de to handicappladser skal medregnes, således at der som minimum er 
49 parkeringspladser.

Konklusionen er, at det fremsendte skitseprojekt lever op til Ballerup Kom-
munes krav til det fremtidige byggeri, hvilket hermed kan godkendes.

Det fremtidige byggeprojekt skal tage afsæt i dette skitseprojekt med den 
kvalitet i alle parametre, som beskrive i det fremsendte materiale.

Ballerup Kommune kan således acceptere det fremsendte tilbud med oven-
stående bemærkninger til projektet og med de i vedlagte købsaftale angiv-
ne betingelser.

Vi ser frem til et godt fremtidigt samarbejde i forbindelse med projektets 
gennemførelse.

Med venlig hilsen

Jesper Würtzen Carsten Riis
Borgmester  Direktør
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Tyrkisk Forening - Bispevangen
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Dagsordener og referater | Ballerup Kommune 
Kommunalbestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅBENT MØDE 
 
Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i 
Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til 
Kommunalbestyrelsen, jævnfør bestemmelse i § 1, stk. 7, i "Forretningsorden 
for Ballerup Kommunalbestyrelse" blive besvaret. 
 
Efter sidste punkt på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møder kan der 
stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager, jævnfør § 1, stk. 8, 
i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". 
 
Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer 
spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt 
spørgetidens varighed. 
 
 
 
Mødetidspunkt 
26-02-2018 kl. 18:00 

Mødested 
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus 

Deltagere 

Side 1 af 5
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Jesper Würtzen (A) (borgmester) formand Deltog 
Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) næstformand Deltog 
Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) næstformand Deltog 
Helle Hardø Tiedemann (A) medlem Deltog 
Musa Kekec (A) medlem Deltog 
Charlotte Holtermann (A) medlem Deltog 
Ali Abbasi (Ø) medlem Deltog 
Peter Als (A) medlem Deltog 
Birgitte Dahl (O) medlem Deltog 
Maria Lundahl Assov (A) medlem Deltog 
Jacob Wøhler Jørgensen (V) medlem Deltog 
Irene Jørgensen (A) medlem Deltog 
Bjarne Rasmussen (A) medlem Deltog 
Per Mortensen (A) medlem Deltog 
Johan Müller (A) medlem Deltog 
Allan Kristensen (C) medlem Deltog 
Ulrik Falk-Sørensen (F) medlem Afbud 
Anja Holtze (A) medlem Afbud 
Michael Jensen (O) medlem Deltog 
Özcan Kizilkaya (A) medlem Deltog 
Morten Andersson (A) medlem Deltog 
Sussie Wandel (V) medlem Deltog 
Dennis Sørensen (A) medlem Deltog 
Jack Nør (A) medlem Deltog 
Stine Rahbek Pedersen (Ø) medlem Deltog 
Eik Møller (kommunaldirektør) fra administrationen Deltog 
Mette Vaaben Mortensen (direktør) fra administrationen Deltog 
Anne Vang Rasmussen (direktør) fra administrationen Deltog 
Carsten Riis (direktør) fra administrationen Deltog 
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Indholdsfortegnelse  

  
18. Salg af grund på Bispevangen i Ballerup til Tyrkisk Kulturf Åbent Punkt  
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18. Salg af grund på Bispevangen i Ballerup til Tyrkisk Kulturforening 

Sagsnummer 13.06.02-G10-6-17 
 
 
Tidligere behandling 
Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 39 

Indhold 
Sammendrag 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2017 et udbud af 
ejendommen på Bispevangen i Ballerup til foreningsformål. 
  
Ejendommen blev udbudt til salg, og der indkom ét bud på køb af 
ejendommen fra Tyrkisk Kulturforening. 
  
Tyrkisk Kulturforening har overtaget arealet den 1. december 2017. 
  
Sagen forelægges til orientering. 
  
Baggrund 
I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 152 for Bispevangen, som gav 
mulighed for at udnytte arealerne på Bispevangen 1 til boligformål, 
foreningsformål og tekniske formål, blev den østlige del af ejendommen 
udbudt til salg til foreningsformål med mulighed for indretning af én bolig i 
den vestlige del af byggefeltet. 
  
Kommunalbestyrelsen bemyndigede borgmesteren til at forhandle og afslutte 
handlen med en efterfølgende orientering af Kommunalbestyrelsen om salget. 
  
Sagsfremstilling 
Ejendommen blev udbudt ultimo august måned 2017 med en budfrist den 26. 
september 2017. 
  
Ved budfristens udløb var indkommet ét tilbud på køb af ejendommen. 
  
Buddet kom fra Tyrkisk Kulturforening, som i mange år har ønsket en mere 
central placering. 
  
Arkitektfirmaet Adept har tegnet et kulturhus, der både favner omgivelserne 
og brugere. Et hus hvor materialitet, form og funktion understøtter en ydre 
urban og en indre landskabelig side.  
  
Tyrkisk Kulturforening tilbød at erhverve ejendommen for den udbudte pris på 
2.250.000 kr. inkl. moms, svarende til køb af en byggeret på 1.000 
etagemeter, som er det maksimale, der kan bygges på grunden. 
  
Tyrkisk Kulturforening overtog grunden den 1. december 2017. 
  
Salget af ejendommen forelægges til orientering, idet borgmesteren blev 
bemyndiget til at forhandle og afslutte handlen. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering 
Indtægten på 1.800.000 kr. ekskl. moms, eller 2.250.000 kr. inkl. moms er 
indsat på projekt nr. 005400.54.75 Bispevangen - Foreningsformål. 
  
Der forventes en mindre udgift til refusion af merudgifter til ekstrafundering 
ved byggeriet, som fragår af købesummen i 2018. 
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Bilag 
1 bilag 

Beslutningen træffes af 
Kommunalbestyrelsen 

Indstilling 
Politisk Sekretariat indstiller, at 

1. Salget af arealet til Tyrkisk Kulturforening for en pris på 2.250.000 kr. inkl. 
moms tages til efterretning. 
  
2. Salgsindtægten på 2.250.000 kr., eller 1.800.000 kr. ekskl. moms, 
indsættes på projekt nr. 005400.54.75 Bispevangen - Foreningsformål. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt 

 
BESLUTNINGSHISTORIK 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget 20-02-2018 Punkt 25 
Indstilles til godkendelse 
 
 
 
Bilagsfortegnelse 
1. Skitseprojekt over Tyrkisk Kulturhus fra Adept  
 
 
 
Afbud/Fraværende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Deltagelse Bemærkninger
Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud 
Anja Holtze (A) Afbud 
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-7194

-7310

-7200

-7663-258

-7318

-7196

-7837

-7666

-1085

-282

Matr.nr.: 1gy

Ballerup By, Ballerup

Ballerup Kommune

Region Hovedstaden

Målforhold: 1:1000

Landinspektør j.nr.: 1610649a

Jørgen Bang Jakobsen

Landinspektør

Dato: 5. april 2018

Kortet er i overensstemmelse med 

registreringen i matriklen, , 

U2017-58548

Areal beregnet efter opmåling: 4938 m², heraf vej 152 m²

Udfærdiget i april 2018 i anledning af sammenlægning

NORD
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Servitut
Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Ejer:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
 

Påtaleberettiget:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
 

Anmoder:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
Myndighedskode: 0151
Sagsreference: 13.06.02-G10-6-17
 
 

Køb/salg:
  Forkøbsret/tilbagekøbsret
 
  Salgsforhold
 
  Andet
 

Arealanvendelse:
  Grundejerforening
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 
  Vilkår
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Tekniske anlæg:
  Vand: ledninger og tekniske anlæg
 

Færdsel:
  Adgangsforhold
 
  Vej
 
  Vejret
 

Servitut tekst:
  vilkår i forbindelse med salg
 
 
  Vilkår i forbindelse med salg
  Servitutter: Det er i forbindelse med denne handels indgåelse

besluttet, at der på ejendommen forud for al pantegæld
tinglyses servitut om:

 
  at ny bebyggelse skal opføres på grundlag af de fremsendte

og af Kommunen godkendte projektskitser og materialeskitser
af 9. november 2017 udfærdiget af Tegnestuen Adept v/
Anders Lonka med de af sælger angivne bemærkninger til
projektet. Ændringer i øvrigt må ikke ske uden
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 
  at køber i forbindelse med anmodning om byggetilladelse

sammen med byggeprojekt skal indlevere plantegning, der
viser bebyggelsens beliggenhed, indkørsels- og
parkeringsforhold. at bebyggelse på ejendommen skal være
færdigmeldt og godkendt senest 3 år fra overtagelsesdagen.
Hvis byggeriet vedrørende ejendommen ikke er færdigmeldt
inden ovennævnte frist, er Ballerup Kommune berettiget til at
tilbagekøbe ejendommene. Tilbagekøbsretten kan gøres
gældende til den i købsaftalens § 4 nævnte købesum på
2.250.000 kr. inkl. moms uden tillæg af forrentning, men med
tillæg af even-tuelle forbedringer, som køber måtte have
tilført.

 
  at grundejere i udstykningen forpligter sig til at oprette og

være med-lemmer af et vejlaug eller en grundejerforening, der
skal administrere udstykningens fællesanliggender af enhver
art.

 
  at ejeren af nærværende ejendom og ejeren af

naboejendommen anlægger og bekoster den private fællesvej
i forening. Offentligheden skal have mulighed for at anvende
vejen som adgangsvej til den eventuelle fremtidige private
fællessti over delområde D i Lokalplan nr. 152.

 
  at såfremt køber eller senere ejere ønsker at anvende

ejendommen til en anden type byggeri end forudsat ved
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købet, skal prisen for ejendommen genforhandles.
 
  at såfremt køber eller senere ejere ønsker at udstykke

ejendommen forbliver de på parcellerne anlagte
vandledninger private anlæg, med undtagelse af de ledninger,
som eventuelt ved deklaration er klassificeret som offentlige.

 
  at såfremt køber ønsker at videresælge ejendommen til tredje

mand inden bebyggelsen er opført, har Ballerup Kommune
tilbagekøbsret til ejendommen for den i købsaftalens § 4
anførte købesum på 2.250.000 kr. inkl. moms, med tillæg af
eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilføjet.
Ejendommen betragtes som ubebygget, så længe der ikke
foreligger ibrugtagningstilladelse til ejendommen.

 
  at køber eller den til enhver tid værende ejer har mulighed for

at tilkøbe sig yderligere byggeret ved at betale et tillæg til
købesummen til Ballerup Kommune. Ejendommen kan i
henhold til Lokalplan nr. 152 bebygges med op til 40%.

 
  Tillægskøbesummen, der er et vederlag for den forøgede

udnyttelse af ejendommen, fastsættes til 2.250 kr. inkl. moms
pr. etagemeter byg-geret. Prisen reguleres i takt med
ændringen i nettoprisindekset. Udgangspunktet tages i
nettoprisindekset for januar 2017.

 
  Tillægskøbesummen pr. etagemeter byggeret fastsættes

således:
 
  2.250 kr. x nettoprisindekset på købstidspunktet/

nettoprisindekset januar 2017
 
  Påtaleret tilkommer Ballerup Kommune.
 
  Med hensyn til servitutter og byrder i øvrigt henvises til

ejendommens blad i tingbogen.
 
 

Følgende servitutter
respekteres:
  Servitutter tinglyst til og med 09.11.2016 respekteres.
 
 

Erklæringer:
  Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet

Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.

 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af
anmelder.
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Anmelder:
  BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
Myndighedskode: 0151
 
Kontaktoplysninger: Bo Clausen, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
  44772380
  boc@balk.dk
 
Anmelders sagsnummer: 13.06.02-G10-6-17
 

Tinglysningsafgift:
Afgift: 1.660 DKK
 
Afgiftspligtigt beløb: 0 DKK
 
 

Storkundenummer:
  58271713
  Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  12.07.2018 14:28:10
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Bemærkninger:
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  Prøvetinglysningssag: Denne sag ville være blevet behandlet
manuelt inden endelig tinglysning. Underskrifter, fuldmagter
og prioritetsstilling er ikke prøvet.
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Fra: Bo Clausen (boc) [/o=Balkom/ou=Administration/cn=Recipients/cn=boc]
Til: 'Janne Kristensen' [jank@advodan.dk]
Sendt dato: 18-07-2018 10:04
Modtaget Dato: 18-07-2018 10:04
Vedrørende: SV: Bispevangen - grund til foreningsform�l /vores sagsnr. 49565
Vedhæftninger: 180717-Servitut fbm. salg-tinglyst.pdf
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Hej Janne

 

Så er servitutten tinglyst.

 

Skødet kan derfor lægges i underskriftsmappen til vores underskrift.

 

Med venlig hilsen

 

 

Bo Clausen

Vicekontorchef

Politik og Borgerservice

Juridisk Kontor

 

 

 

 

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

 

Tlf:     4477 2000

Dir:     4477 2380

Mob:   2069 1229

Fax:   

E-mail: boc@balk.dk

www.ballerup.dk

 

 

 

Fra: Janne Kristensen [mailto:jank@advodan.dk] 224
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Sendt: 12. juli 2018 14:16
Til: Bo Clausen (boc) <boc@balk.dk>
Cc: Mads Fossing <mafn@advodan.dk>; Fatma Yandim <faya@advodan.dk>
Emne: SV: Bispevangen - grund til foreningsformål /vores sagsnr. 49565

 

Hej Bo.

 

Tak for din mail. Jeg noterer herefter, at købesummen er modtaget.

 

Jeg kan se, at den servituttekst, som er indsat er den, som fremgår af købsaftalen. Umiddelbart virker det lidt forvirrende for mig, at
der i servitutteksten blot står § 4 – der bør vel henvises til købsaftalens § 4, så vi undgår misforståelser.

 

Ellers har jeg ingen bemærkninger til servitutten.

 

Jeg afventer besked om, hvornår skødet på ny kan lægges i underskriftsmappen.

 

På forhånd tak og god sommer.

 

Med venlig hilsen
ADVODAN Næstved

Janne Kristensen  
Juridisk sagsbehandler
vCard

ADVODAN Næstved
Nygade 9 ∙4700 Næstved ∙ADVODAN sikkermail adresse: sikkermail4700@advodan.dk
Tlf: 55758500 ∙Direkte: 46145612 

CVR nr. 20464038
www.advodan.dk ∙Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

 

 

Fra: Bo Clausen (boc) [mailto:boc@balk.dk] 
Sendt: 12. juli 2018 13:50
Til: Janne Kristensen <jank@advodan.dk>
Cc: Mads Fossing <mafn@advodan.dk>; Fatma Yandim <faya@advodan.dk>
Emne: SV: Bispevangen - grund til foreningsformål /vores sagsnr. 49565

 

Kære Janne

 

Tak for din mail.

 

Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget købesummen den 7. december 2017.

 

Inden tinglysningen af skødet skal den i købsaftalens § 9 nævnte deklaration tinglyses. Prøvetinglysningsvar vedlægges.
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Skødet skal således ligeledes respektere denne servitut.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bo Clausen

Vicekontorchef

Politik og Borgerservice

Juridisk Kontor

 

 

 

 

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

 

Tlf:     4477 2000

Dir:     4477 2380

Mob:   2069 1229

Fax:   

E-mail: boc@balk.dk

www.ballerup.dk

 

 

 

 

Fra: Janne Kristensen [mailto:jank@advodan.dk] 
Sendt: 12. juli 2018 08:47
Til: Bo Clausen (boc) <boc@balk.dk>
Cc: Mads Fossing <mafn@advodan.dk>; Fatma Yandim <faya@advodan.dk>
Emne: Bispevangen - grund til foreningsformål /vores sagsnr. 49565

 

Kære Bo.

 

Hermed skal jeg vende tilbage til ovennævnte sag.

 

Vi har nu modtaget referater fra Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse vedrørende dokumentation for tegningsregler m.v. og skødet på matr.226



Nr. 1-gy Ballerup by, Ballerup er herefter lagt klar til, at Ballerup Kommune kan underskrive. Vil du foranledige dette? For god ordens
skyld vedhæfter jeg prøvetinglysningen af skødet.

 

Jeg har tillige bedt Dansk Tyrkisk-Islamisk stiftelse om at underskrive.

 

Kan du bekræfte modtagelse af købesummen, kr. 2.250.000,00?

 

God dag J

 

Med venlig hilsen
ADVODAN Næstved

Janne Kristensen  
Juridisk sagsbehandler
vCard

ADVODAN Næstved
Nygade 9 ∙4700 Næstved ∙ADVODAN sikkermail adresse: sikkermail4700@advodan.dk
Tlf: 55758500 ∙Direkte: 46145612 

CVR nr. 20464038
www.advodan.dk ∙Tilmeld dig vores nyhedsbrev
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Servitut
   

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Ejer:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
 

Påtaleberettiget:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
 

Anmoder:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
Myndighedskode: 0151
Sagsreference: 13.06.02-G10-6-17
 
 

Køb/salg:
  Forkøbsret/tilbagekøbsret
 
  Salgsforhold
 
  Andet
 

Arealanvendelse:
  Grundejerforening
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 
  Vilkår
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Tekniske anlæg:
  Vand: ledninger og tekniske anlæg
 

Færdsel:
  Adgangsforhold
 
  Vej
 
  Vejret
 

Servitut tekst:
  vilkår i forbindelse med salg
 
 
  Vilkår i forbindelse med salg
  Servitutter: Det er i forbindelse med denne handels indgåelse

besluttet, at der på ejendommen forud for al pantegæld
tinglyses servitut om:

 
  at ny bebyggelse skal opføres på grundlag af de fremsendte

og af Kommunen godkendte projektskitser og materialeskitser
af 9. november 2017 udfærdiget af Tegnestuen Adept v/
Anders Lonka med de af sælger angivne bemærkninger til
projektet. Ændringer i øvrigt må ikke ske uden
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 
  at køber i forbindelse med anmodning om byggetilladelse

sammen med byggeprojekt skal indlevere plantegning, der
viser bebyggelsens beliggenhed, indkørsels- og
parkeringsforhold. at bebyggelse på ejendommen skal være
færdigmeldt og godkendt senest 3 år fra overtagelsesdagen.
Hvis byggeriet vedrørende ejendommen ikke er færdigmeldt
inden ovennævnte frist, er Ballerup Kommune berettiget til at
tilbagekøbe ejendommene. Tilbagekøbsretten kan gøres
gældende til den i købsaftalens § 4 nævnte købesum på
2.250.000 kr. inkl. moms uden tillæg af forrentning, men med
tillæg af even-tuelle forbedringer, som køber måtte have
tilført.

 
  at grundejere i udstykningen forpligter sig til at oprette og

være med-lemmer af et vejlaug eller en grundejerforening, der
skal administrere udstykningens fællesanliggender af enhver
art.

 
  at ejeren af nærværende ejendom og ejeren af

naboejendommen anlægger og bekoster den private fællesvej
i forening. Offentligheden skal have mulighed for at anvende
vejen som adgangsvej til den eventuelle fremtidige private
fællessti over delområde D i Lokalplan nr. 152.

 
  at såfremt køber eller senere ejere ønsker at anvende

ejendommen til en anden type byggeri end forudsat ved
købet, skal prisen for ejendommen genforhandles.
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  at såfremt køber eller senere ejere ønsker at udstykke

ejendommen forbliver de på parcellerne anlagte
vandledninger private anlæg, med undtagelse af de ledninger,
som eventuelt ved deklaration er klassificeret som offentlige.

 
  at såfremt køber ønsker at videresælge ejendommen til tredje

mand inden bebyggelsen er opført, har Ballerup Kommune
tilbagekøbsret til ejendommen for den i købsaftalens § 4
anførte købesum på 2.250.000 kr. inkl. moms, med tillæg af
eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilføjet.
Ejendommen betragtes som ubebygget, så længe der ikke
foreligger ibrugtagningstilladelse til ejendommen.

 
  at køber eller den til enhver tid værende ejer har mulighed for

at tilkøbe sig yderligere byggeret ved at betale et tillæg til
købesummen til Ballerup Kommune. Ejendommen kan i
henhold til Lokalplan nr. 152 bebygges med op til 40%.

 
  Tillægskøbesummen, der er et vederlag for den forøgede

udnyttelse af ejendommen, fastsættes til 2.250 kr. inkl. moms
pr. etagemeter byg-geret. Prisen reguleres i takt med
ændringen i nettoprisindekset. Udgangspunktet tages i
nettoprisindekset for januar 2017.

 
  Tillægskøbesummen pr. etagemeter byggeret fastsættes

således:
 
  2.250 kr. x nettoprisindekset på købstidspunktet/

nettoprisindekset januar 2017
 
  Påtaleret tilkommer Ballerup Kommune.
 
  Med hensyn til servitutter og byrder i øvrigt henvises til

ejendommens blad i tingbogen.
 
 

Følgende servitutter
respekteres:
  Servitutter tinglyst til og med 09.11.2016 respekteres.
 
 

Erklæringer:
  Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet

Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.

 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af
anmelder.
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Anmelder:
  BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
Myndighedskode: 0151
 
Kontaktoplysninger: Bo Clausen, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
  44772380
  boc@balk.dk
 
Anmelders sagsnummer: 13.06.02-G10-6-17
 

Tinglysningsafgift:
Afgift: 1.660 DKK
 
Afgiftspligtigt beløb: 0 DKK
 
 

Storkundenummer:
  58271713
  Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  16.07.2018 09:46:55
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  16.07.2018-1009961521
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BALLERUP
KOMMUNE
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Fra: Janne Kristensen [jank@advodan.dk]
Til: Bo Clausen (boc) [boc@balk.dk]
Cc: Fatma Yandim [faya@advodan.dk]
Sendt dato: 20-09-2018 14:09
Modtaget Dato: 20-09-2018 14:09
Vedrørende: Bispevangen - grund til foreningsformål /vores sagsnr. 49565
Vedhæftninger: image001_0.png

image002_0.png
tinglysningssvar_0228aec4-c001-49dd-90d7-dc8df192454c_0.pdf

Hej Bo

 

Skødet er nu tinglyst, jfr. vedhæftede.

 

Skal der udarbejdes refusionsopgørelse, eller opkræver Ballerup Kommune selv købers andel af ejendomsskat m.v.?

 

Såfremt der ikke skal udarbejdes refusionsopgørelse, kan købesummen frigives, da skødet er anmærkningsfrit.

 

Med venlig hilsen
ADVODAN Næstved

Janne Kristensen  
Juridisk sagsbehandler
vCard

ADVODAN Næstved
Nygade 9 ∙4700 Næstved ∙ADVODAN sikkermail adresse: sikkermail4700@advodan.dk
Tlf: 55758500 ∙Direkte: 46145612 

CVR nr. 20464038
www.advodan.dk ∙Tilmeld dig vores nyhedsbrev
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Skøde
   

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Sælger/overdrager:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
Sælgerandel: 1/1
 

Køber/erhverver:
Navn: Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (Fond)
  Paul Bergsøes Vej 14
  2600 Glostrup
Cvr-nr.: 14414584
Køberandel: 1/1
 

Ejendomskategori:
  Ubebygget grund
 

Type af handel:
  Almindelig fri handel på markedsvilkår.
 

Dato for overtagelse:
  01.10.2017
 

Købesum:
Kontant købssum: 2.250.000 DKK
Købesummen omfatter beløb til
arv/gave: 0 DKK
Købesummen omfatter
overtagne restancer af skatter
og afgifter eller af andre
ydelser.: 0 DKK
Købesummen omfatter
servitutter, tinglyst på det
købte, der kan forlanges afløst
af en pengeydelse: 0 DKK
Købesummen omfatter beløb til
anlægsbidrag til vej mv., der er
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forfaldent til betaling på
tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK
Købesum i alt: 2.250.000 DKK
 

Købesum begrundelse:
  Købesummen
  Ejendommen er ikke særskilt vurderet, idet der er tale om et

matrikelnummer, som er udstykket fra ejendommene 1-ø
Pederstrup by, Ballerup, 30-a Ballerup by, Ballerup og fra
1-aæ Ballerup by, Ballerup og 1-y Ballerup by, Ballerup.
Værdien af det overdragne udgør efter parternes skøn den
fastsatte købesum på kr. 2.250.000,00.

 
 
 
 

Følgende servitutter
respekteres:
  Servitutter tinglyst til og med 16.07.2018 respekteres.
 
 

Erklæringer:
  Sommerhuserklæring - erhvervsøjemed, der ikke er omfattet

af lov om sommerhuse og campering § 1 Erhververen
erklærer under strafansvar, at ejendommen skal anvendes i et
erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lov om sommerhuse
og campering § 1. Erhvervsøjemedet er særskilt angivet.

  Sommerhuserklæring
  Køber erklærer under henvisning til § 8 i lovbekendtgørelse

nr. 949 af 15.2.2013 om sommerhuse og campering m.v., at
ejendommen erhverves i et øjemed, der ikke er omfattet af
lovens § 1, idet ejendommen erhverves med henblik på
opførelse af et foreningshus med mulighed for etablering af en
bolig til helårsbeboelse.

 
 

Bilag:
Bilagsreference: cd7d54ae-62ab-4f7f-9c83-a3aae381c483
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 49565danskoversættelse
 
 
Bilagsreference: 162fe16d-11e2-44c6-8e1a-8c95342c4647
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 49565Danskoversættelse1
 
 
Bilagsreference: 3101cbd5-5aeb-4d36-866d-cf8608906714
Bilag referencekode: Dokumentation fra generalforsamling om tegningsregler m.v.

for forening.
Beskrivelse af bilag: 49565referataf2.9.2016
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Bilagsreference: 3ffcb27b-4503-4623-92a5-f3eeafcfeb3b
Bilag referencekode: Dokumentation fra generalforsamling om tegningsregler m.v.

for forening.
Beskrivelse af bilag: 49565Referat
 
 
Bilagsreference: 3432b95d-63e0-48a7-a823-2f69519a7399
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 49565Tyrkiskdokument
 
 
Bilagsreference: ea64a787-e79c-49ca-a6b9-9fb08f1a2517
Bilag referencekode: Vedtægter m.v. for forening.
Beskrivelse af bilag: 49565Vedtægter
 
 
Bilagsreference: 71ba6ed1-fedf-4aa7-8695-41d079fd39c7
Bilag referencekode: Dokumentation fra generalforsamling om tegningsregler m.v.

for forening.
Beskrivelse af bilag: 49565referat10.12.2017
 
 
Bilagsreference: 474b2474-c88a-4f5c-bfaa-23a9e6a69287
Bilag referencekode: Dokumentation fra generalforsamling om tegningsregler m.v.

for forening.
Beskrivelse af bilag: 49565referat22.12.2017
 
 
Bilagsreference: a470becf-bb21-4d04-b8e9-6eae0f2de309
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: direktionsmødereferat af 6. juli 2018
 
 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af
anmelder.

Anmelder:
  ADVODAN Næstved I/S
  Nygade 9
  4700 Næstved
Cvr-nr.: 20464038
 
Kontaktoplysninger: Janne Kristensen,
  46145612
  JANK@advodan.dk
 
Anmelders sagsnummer: 49565
 

Tinglysningsafgift:
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Afgift: 12.460 DKK
 
Afgiftspligtigt beløb: 16.100.000 DKK
 
 

Storkundenummer:
  20464038
  Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.
 

Beregningsgrundlaget er et
andet:
  Registrerings- og tinglysningsafgift
  Ejendommen har været under udstykning, og ejendommen er

derfor endnu ikke selvstændigt vurderet. Værdien udgør efter
parternes skøn det angivne beløb på kr. 1.800.000,00 ekskl.
moms. Variabel afgift betales derfor af købesummen ekskl.
moms kr. 1.800.000,00 svarende til kr. 10.800,00 med tillæg
af fast afgift kr. 1.660,00, eller i alt kr. 12.460,00.

 

Erklæringer vedr.
tinglysningsafgift:
  Ejendomsværdipåtegning Ejendommen er ikke særskilt

vurderet. Ejendommens bygninger er ikke under ombygning,
opførelse eller nyopført på anmeldelsestidspunktet. Værdien
af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste
skøn det angivne beløb.

Beløb: 2.250.000
 
  Indeholder moms - Købesum Dokumentet vedrører en

momspligtig overdragelse, og købesummen indeholder derfor
moms. Tinglysningsafgift angives særskilt i dokumentet.
Købesum uden moms udgør følgende beløb i DKK.

Beløb: 1.800.000
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Status:
  Tinglyst
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Tinglysningsdato:
  20.09.2018 09:27:14
 

Dokumenttype:
  Skøde
 

Dato/løbenummer:
  20.09.2018-1010121084
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Telefon
Direkte

Mail
Web

Center for Regional 
Udvikling

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38665000
38665606
miljoe@regionh.dk
www.regionh.dk

Sagsnr.: 16045393
Lok.nr.:151-30066
Sagsbeh.: Sine T. Sørensen
KS:  Lotte Petersen

Dato: 30. juli 2018

BALLERUP KOMMUNE
Att: Henrik Linder: hli@balk.dk

Region Hovedstaden kortlægger ikke Bispevangen 1, 2750 Ballerup som 
forurenet

Region Hovedstaden har den 1. september 2017 modtaget oplysninger om, at der er 
gennemført en undersøgelser og en oprensning af forurening på jeres grund. Afgrav-
ningen af forurening er udført af Archiland A/S på vegne af  jer. 

Afgørelse1

Regionen vurderer på baggrund af undersøgelse og oprensningen, at der ikke er en 
forurening på grunden, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljø.  
På den baggrund kortlægger vi ikke grunden matr.nr. 1gy ig 36 Pederstrup By, Bal-
lerup med adressen Bispevangen 1, 2750 Ballerup, som forurenet efter jordforure-
ningsloven.

Baggrund for sagen
I forbindelse med en geoteknisk undersøgelse den 31. august 2016, blev der i en enkelt 
boring konstateret tegn på forurening i form af luft og misfarvning. Efterfølgende blev 
der lavet flere miljøtekniske undersøgelser, hvor man udførte boringer og udtog analy-
ser af jorden. Det blev konstateret forurening med olieprodukter afgrænset til et min-
dre areal, hvor en tidligere sø er fyldt op. Der er desuden påvist enkelte lettere forhø-
jede indhold af PAH’er og tungmetaller i det opfyldte område.

Regionen har nu fået oplysninger om, at der er fjernet 226,85 tons forurenet jord fra 
grunden i forbindelse med gennemført oprensning af forureningen på grunden. Efter 
endt gravearbejde er der udtaget side- og bundprøver fra udgravningen, for at doku-
mentere efterladt forureningsniveau. Ingen af prøverne overskrider gældenden krite-
rier for kortlægning. Der er bortgravet jord ned til ca. 3 meter.

I forbindelse med en af de afgrænsende undersøgelser blev der udtaget en vandprøve 
fra en af boringerne. Der blev konstateret en mindre overskridelse på en faktor 1,8 af 
Miljøstyrelsens grundvandskriterie for oliestoffer. En supplerende grundvandprøve i 
en nedstrøms boring viste samme interval af oliestoffer. 

1 § 3, jf.§5 i Lovbekendtgørelse nr. 282 af d. 27. marts 2017 om forurenet jord – jordforureningsloven 
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Franck Geoteknik, der har udført undersøgelsen, vurderer ikke, at det er sandsynligt, 
at forureningen i grundvandet stammer fra den konstaterede forurening i fyldlaget. Re-
gionen har ikke kendskab til mulige kilder til oliestoffer i vandet. Vandprøverne er ud-
taget i ca. 3,5 meters dybde. Der er efter bortgravningen af den forurenede jord ikke 
udtaget nye grundvandsprøver.

Regionen vurderer, at forureningen med olieprodukter i grundvandet ikke udgør en 
risiko for mennesker og miljø, og at den forurenede jord er gravet væk. Det er Region 
Hovedstadens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at kort-
lægge grunden som forurenet.

Nye oplysninger
Hvis Region Hovedstaden på et senere tidspunkt får nye oplysninger om forurenet jord 
eller om aktiviteter på grunden, som kan have forurenet jorden og grundvandet, vil vi 
tage sagen op igen.

Hvis I mod forventning skulle støde på forurening som for eksempel misfarvet jord 
eller jord der lugter, skal I kontakte jeres miljøafdeling i Ballerup Kommune.

Da der er fundet lettere forurenet jord på grunden, skal I følge kommunens regler om 
flytning af jord, hvis der på et tidspunkt skal flyttes jord væk fra grunden. Er I i tvivl, 
så kontakt jeres miljøafdeling i Ballerup Kommune.

Oplysninger om grunden offentliggøres
 Oplysningerne om at grunden ikke kortlægges som forurenet kan ses på Dan-

marks Miljøportal www.miljoeportal.dk.
 Oplysningerne vil løbende blive lagt på regionens hjemmeside www.re-

gionh.dk/jordforurening.

Yderligere oplysninger
I kan læse mere om regionens arbejde med at kortlægge forurenede grunde på vores 
hjemmeside www.regionh.dk/jordforurening.

I er også velkomne til at kontakte mig på telefon eller på mail.

Med venlig hilsen

Sine Thorling Sørensen
Konsulent | Geolog

Kopi sendt på mail til:
 Ballerup Kommune, Miljøafdelingen, mt-miljo@balk.dk
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Tyrkisk kulturhus & MOSKÉ  - Ballerup
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Fra: Anette Lindegaard Christensen (anec) [anec@balk.dk]
Til: Bo Clausen (boc) [boc@balk.dk]
Sendt dato: 01-04-2019 10:58
Modtaget Dato: 01-04-2019 10:58
Vedrørende: VS: Tyrkisk kulturhus - Ekkodalen 1, 2750 Ballerup
Vedhæftninger: image001.png

A1 Poster til kommunen.pdf

 
 
Fra: Ermin Mulaviseli <Ermin@jogp.dk> 
Sendt: 29. marts 2019 09:55
Til: Anette Lindegaard Christensen (anec) <anec@balk.dk>
Cc: Tolgay <tolgay_20@hotmail.com>
Emne: Tyrkisk kulturhus - Ekkodalen 1, 2750 Ballerup
 
Hej Anette.
 
Jeg håber, at jeres møde gik godt i går.
 
Vedhæftet i mailen er nogle informationer på det planlagte kulturhus med visualiseringer.
 
 
Med venlig hilsen / Kind Regards
Ermin Mulaviseli
 

 
Ingeniørfirmaet J&P
Tlf. 59 44 27 97
www.jogp.dk
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Tyrkisk Kulturhus
Skitseforslag, November 2017
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Vi ønsker at skabe et kulturhus der favner både 
omgivelser og brugere i et simpelt greb. 

Et hus hvor materialitet, form og funktion under-
støtter en ydre urban og en indre landskabelig 
side. 

Et hus der favner den vestvendte naturgrund og 
skaber en tydelig facadelinje langs Bispevangen 
og Vestbuen. 

Et hus hvor de  mange forskellige brugere samles 
under et tag i lyse multifunktionelle rumligheder.  

Koncept

2 Tyrkisk Kulturhus252



Koncept diagram
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Visualisering fra naturgrund
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Situationsplan

Lokalplan
I lokalplan 152 nordøstlige hjørne lokalplanlæg-
ges for byggeri og friarealer til offentlige formål, 
herunder fritids- og kulturformål, institutioner,for-
enings- og menighedslokaler og tilsvarende of-
fentlige formål.

Lokalplanområdet ligger i bydelen Ballerup Midt. 
Der er cirka 900 meter mellem lokalplanområdet 
og Ballerup Station og Ballerup Bymidte, hvor der
er indkøbsmuligheder, bibliotek og anden offent-
lig service.

Lokalplanområdet afgrænses i nordøst af Bispe-
vangen, sydøst af Vestbuen og i syd er der et 
langstrakt kolonihaveområde, som støder op til 
jernbanen. Nordvest for lokalplanområdet er der 
et større parcelhusområde. 

Bebyggelse
Matriklen i udbud er 4940 m2 og Indeværende 
projekt består af et Kulturhus på 920 m2 og en 

bolig på 80 m2 samt tilhørende udeareal og par-
keringsområde. Det giver en samlet bebyggel-
sestæthed på ca. 20%.  

Huset udføres med fladt tag og en højde på 6 m. 
Boligen er placeret iht. kortbilag 3 i lokalplanen 
og er placeret som en del af kulturhusets 1. Sal. 

Trafik og parkering
Der udlægges en adgangsvej til området som 
vist på kortbilag 3 i lokalplanen. Adgangsvejen 
udlægges som privat fællesvej. Adgangsvejen 
udformes og dimensioneres i forhold til dens an-
vendelse og i henhold til gældende vejregler. 

I umiddelbar forbindelse med adgangsvejen 
etableres en parkeringsplads. Parkeringspladsen 
følger lokalplanen norm og indeholder derfor 46 
p pladser til kulturhuset og 1 p plads til boligen. 
2 af de 47 pladser er handicap parkering. Handi-
cap parkeringen placeres tættes på indgangen til 
kulturhuset.  

Renovation og Cykler
For enden af p pladsen placeres 19 cykel pladser 
til kulturhuset og 1 plads til boligen i overdækket 
skur. Her findes også skur til renovation og have-
redskaber. 

Landskab og Beplantning 
Grunden udlægges som en naturgrund med høje 
græsser, fyrretræer, birketræer og et snoet stisy-
stem i grus. 

Der plantes træer i en spredt og uregelmæssig 
struktur på grunden og i et mere stramt system 
langs med den nye adgangsvej samt på parke-
ringsområdet. 

Langs Bispevangen og Vestbuen findes idag en 
relativt tæt beplantning af høje buske og træer. 
Denne beplantning ligger uden for matriklen. Det 
foreslås at der ryddes ud i beplantning således 
at den består af høje græsser og punktvise træer 
ligesom landskabet indenfor matriklen.  

Landskab og belægning
Landskabet udlægges som naturgrund med lav 
vedligeholdelse hvor ophold er på grusområder 
tæt på kulturhuset. 

Beplantning
Træer og græsser er nordiske sorter med lav ved-
lige og varieret blomstringstid hen over året. 

Parkeringsareal
Parkeringsareal udføres med vejbane i grus og 
parkeringspladser i græsarmering. Således vil 
langt de fleste overflader have høj nedsivnings-
grad. 

6 Tyrkisk Kulturhus256



Situationsplan 
1:500

N
15m0m

N

25m2m

7 Tyrkisk Kulturhus

Cykler 20 stk. 

Renovation
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P Plads 47 stk. 
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Materialitet

Bebyggelsens udseende
Kulturhuset skal fremstå som en lys og imøde-
kommende bygning med enkle og få materialer, 
som tilsammen danner en harmonisk baggrund 
for de mange forskelligartede aktiviteter, der vil 
udspille i huset. 

Generelt bruges robuste materialer, der supple-
rer hinanden og patinerer karakterfuldt. De gen-
nemgående materialer er beton, træ og grønt 
sedum tag. 

Et fokusområde ift. materialer er et fokuseret 
brug af upcyclede materialer, der fra start er ind-
tænkt som grundsten for designet.

Upcycling er en tilgang, der søger at adressere 
potentialet for at skabe ekstra værdi i byggeriet 
ved at genanvende ‘affald’ fra byggeindustrien 

til nye materialer. Der er en bæredygtig innova-
tionsproces der forøger materialernes værdi og 
levetid.

Mod Bispevangen og Vestbuen udføres facaden 
i insitu støbt beton iført tilslag af upcyclede byg-
gematerialer fra lokale nedrivninger.

Betonen er slebet således at de forskellige tilslag  
træder frem og skaber en varieret facade med 
masser af struktur og stoflighed. 

Enkelte men store glaspartier med trærammer 
trækker lys ind i bygningen og skaber en koreo-
graferet dialog med omgivelserne. 

Mod det indre gårdrum udføres facaden af glas 
fra gulv til loft. Sprosser og vertikale lameller ud-
føres i træ således at hele den indre facade be-
står af træ og glas. 

Bygningen har udhæng og foran glasset vil en 
kolonnade af vertikale trælameller af upcycled 
træ filtrere lyset og skabe forskellige grader af 
indblik. 

Taget udføres som grønt sedum tag.  Evt. ventila-
tionsanlæg på tag trækkes tilbage fra facaden og 
skjules med trælameller. 

Cykel og renovationskure udføres med facade af 
upcyclede trælameller/træpaneler og grønt se-
dum tag. 

Upcycled beton
Lokale nedrivninger bliver til tilslag i insitu støbt beton. 

 

Upcycled Træ
Lokale nedrivninger og produktions-biprodukter fra 

f.eks. metrobyggeri bliver til træpaneler.  

Sedum tag
Et grønt tag skaber biodiversitet og optager regnvand. 
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Axonemetri
Huset i omgivelserne
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Visualisering
Et kig fra naturgrunden

Organisering
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Axonemetri 
Med kig ind i bygningen
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Facader
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Struenseegade 15A, 4.
2200 Copenhagen N

Denmark

adept.dk
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Fra: Tolgay [tolgay_20@hotmail.com]
Til: Bo Clausen (boc) [boc@balk.dk]

Cc:
Anette Lindegaard Christensen (anec) [anec@balk.dk];Dorte Louise Virklund (dlv) [dlv@balk.dk];'Ahmet Karakoc'
[aka@xpertconsulting.dk];Recep Avsever [recep@avsever.dk];Jesper Hanssing [jhh@jogp.dk];Bo Jensen
[bo@jogp.dk];Ole Hansen [ole@vel.dk];aliata1988@gmail.com [aliata1988@gmail.com]

Sendt dato: 30-04-2019 14:02
Modtaget Dato: 30-04-2019 14:02
Vedrørende: Sv: Bispevangen - tillægskøbsaftale - Tyrkisk Kulturhus
Vedhæftninger: Outlook-Byva°ben_R.png

Signeret Aftale.pdf

Hej Bo

Tak for vedsendte,

Se venligst vedhæftede underskrevet tillægsaftale.

vh
Tolgay

Fra: Bo Clausen (boc) <boc@balk.dk>
Sendt: 30. april 2019 13:49
Til: 'tolgay_20@hotmail.com'
Cc: Anette Lindegaard Christensen (anec); Dorte Louise Virklund (dlv); 'Ahmet Karakoc'
Emne: Bispevangen - tillægskøbsaftale - Tyrkisk Kulturhus
 
Hej Tolgay
 
I forbindelse med jeres ændring af projektet til kulturhus, har jeg udarbejdet vedlagte tillægskøbsaftale, som bedes underskrevet og
returneret til mig.
 
Herefter underskriver vi, og I får et eksemplar af tillægget.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Bo Clausen
Vicekontorchef
Juridisk Kontor
 
 
Byvau778°ben_R

 
 
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup
 
Tlf:     4477 2000
Dir:     4477 2380
Mob:   2069 1229
Fax:   
E-mail: boc@balk.dk
www.ballerup.dk
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BALLERUP
KOMMUNE
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Sagsid: 13.06.02-G10-6-17

Bispevangen – Salg af grund til Tyrkisk Kulturforening til 
orientering

Ejendommen blev udbudt til salg ultimo august måned efter 
Kommunalbestyrelsens godkendelse. Ved budfristens ophør 
var indkommet 1 bud – nemlig fra Tyrkisk Kulturforening.

Kommunalbestyrelsen havde bemyndiget Borgmesteren til at 
forhandle og afslutte handlen med en efterfølgende orientering 
af Kommunalbestyrelsen.
Ejendommen blev afhændet til den udbudte pris på 2.250.000 
kr. inkl. moms.
Tyrkisk Kulturforening har overtaget arealet den 1. december 
2017.  
Der opføres et fint kulturhus tegnet af Arkitektfirmaet Adept. 
Salget forelægges til orientering.

Jeg skal på Økonomiudvalgets vegne indstille 

- At Salget af arealet til Tyrkisk Kulturforening for en pris på 
2.250.000 kr. inkl. moms tages til efterretning.

- At Salgsindtægten på 2.250.000 kr. inkl. moms eller 1.800.000 
kr. ekskl. moms, indsættes på projektnr. 005400.54.75 
Bispevangen – Foreningsformål.
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Side 1

Notat

Vedr. vurdering af skitseprojekt fremsendt af Tyrkisk Kulturforening 
den 9. november gennem foreningens rådgiver Anders Lonka fra 
Adept. Skitseprojektet er et bilag i tilknytning til det tilbud, som Tyr-
kisk Kulturforening har afgivet, på den byggegrund, som Ballerup 
Kommune har udbudt til salg, til opførelse af Foreningshus med tilhø-
rende bolig, Bispevangen 1, Ballerup. 

Lokalplanen 152
Det fremsendte skitseforslag lever op til lokalplanens intentioner. Bygningen 
ligger dog ikke på den facadelinje, som fremgår af punkt 6.7 i lokalplanbe-
stemmelserne. Det drejer sig om, at bygningen er drejet lidt i forhold til 
denne linje, hvilket kræver det en dispensation fra den omtalte lokalplanbe-
stemmelse, inden der kan gives en byggetilladelse til det planlagte byggeri.

Kommunens krav til byggeriet
Ballerup Kommune vurderer skitseprojektet med ud fra følgende kriterier; 
Kvalitet og udseende, Bebyggelsesplan, Bebyggelsens forhold til omgivel-
serne, Udearealer, parkering m.m., samt Farver, materialer og bæredygtige 
tiltag.

Det arkitektoniske greb vurderes overordnet set til at være enkelt og ro-
bust. Trods bygningens diskrete placering i området kan bygningen blive 
karakterskabende for området syd for Bispevangen - særligt, hvis det tilstø-
dende areal med regnvandsbassinerne – en gang i fremtiden – udvikles til 
rekreativ brug for offentligheden. 

Det planlagte byggeri placeres i det nordvestlige hjørne af grunden. Mod 
omgivelserne er bygningen i nord og øst relativt lukket, men åbner sig til 
gengæld mod syd/vest. De lukkede facader vurderes ikke at have en nega-
tiv betydning ift. omgivelserne, da de vil ligge op mod vejskråninger. Byg-
ningens flade tag understøtter byggeriets indpasning i terrænet. Ligeledes 
er valg af bygningsmaterialer og det landskabelige greb og materialevalg 
åbent, enkelt og robust. Projektet giver grunden et meget urbant udtryk 

BALLERUP KOMMUNE
  

Dato: 9. november 2017

Tlf. dir.: 72309539
E-mail: anec@balk.dk

Kontakt: Anette Lindegaard Christensen
Sagsnr.: 13.06.02-G10-6-17

Sagsid: 13.06.02-G10-6-17
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mod Bispevangen og Vestbuen og mod de grønne arealer mod syd bliver 
den stramme struktur opløst og mere organisk formet.

I materialevalget, er der taget stilling til at byggeriet er miljømæssigt bære-
dygtigt. Der er valgt genbrugsmaterialer og der er valgt vegetationstag, 
hvilket bl.a. kan medvirke til at regnvand tilbageholdes, som kan mindske 
belastningen på regnvandssystemet. I valget af belægningstyper er der 
valgt nedsivningsegnede typer. 
Ved kraftige skybrud vil ovenstående hensyn dog ikke være nok.

I den fremsendte skitseforslag er der ikke planlagt nok p-pladser, idet de to 
handikap-pladser skal lægges oveni, således der er minimum 49 p-pladser.

Konklusion
Det fremsendte skitseprojekt lever op til Ballerup Kommunes krav til det 
fremtidige byggeri. Center for By, Erhverv og Miljø kan dermed godkende 
kvaliteten af det fremsendte skitseprojektet.

Det fremtidige byggeprojekt skal tage af afsæt dette skitseforslag med den 
kvalitet i alle parametre, som beskrives i det fremsendte materiale.
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Sagsid: 13.06.02-G10-6-17

LUKKET Udbud og salg af areal til foreningsformål på 
Bispevangen 

Vedtagelsen af Lokalplan nr. 152 for Bispevangen giver 
mulighed for at udnytte arealerne på Bispevangen 1 i Ballerup 
til boligformål, foreningsformål og tekniske formål.

I den østlige del af ejendommen – Lokalplanens område C – 
gives der mulighed for opførelse af et byggeri til 
foreningsformål, eventuelt med indretning af én bolig i den 
vestlige del af byggefeltet.

Ejendommen udbydes således til foreningsformål med 
mulighed for at indrette én bolig i byggeriet.

Jeg skal på Økonomiudvalgets vegne indstille 

- At der udbydes et areal på ca. 4.950 m2 af en parcel af 
matr.nr. 1 ø Pederstrup by, Pederstrup, parcel af matr.nr. 30 a, 
parcel af matr. nr. 1 aæ og matr.nr. 1 gy alle af Ballerup By, 
Ballerup, til salg til en pris på 2.250 kr. inkl. moms pr. 
etagemeter, svarende til 2.250.000 kr. inkl. moms ved en 
byggeret på 1.000 etagemeter.
Hvis det bebyggede areal bliver større eller mindre, reguleres 
købesummen med 2.250 kr. pr, etagemeter inkl. moms. Køber 
skal dog som minimum betale for en byggeret på 800 
etagemeter. Køber har efterfølgende mulighed for at tilkøbe 
yderligere byggeret til en pris reguleret efter nettoprisindekset.

- At Indtægten indsættes på projekt nr. 005400.54.75 
Bispevangen - Foreningsformål
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- At Borgmesteren bemyndiges til at forhandle og afslutte 
handelen med en efterfølgende orientering af 
Kommunalbestyrelsen.
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SERVITUT
   

EJENDOM:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001aæ
 
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0030a
 

EJER:
  BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
CVR: 58271713
 

PÅTALEBERETTIGET:
  AFLØB BALLERUP A/S
  Ågerupvej 84
  2750 Ballerup
CVR: 32659586
 

ANMODER:
  LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S
  Energivej 34
  2750 Ballerup
CVR: 20683880
 

MYNDIGHED:
  BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
CVR: 58271713
 
 

TEKNISKE ANLÆG:
  Afløb: ledninger og tekniske anlæg
 
 
 

SERVITUT TEKST:
  Deklaration om afløbsledninger
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  Undertegnede ejer af matr.nr. 1aæ og 30a Ballerup By,

Ballerup beliggende Præstevænget 51B/Bispevangen, 2750
Ballerup pålægger hermed ejendommene følgende
bestemmelser, der er gældende for de til enhver tid værende
ejere af ejendommene og parceller heraf, idet disse
bestemmelser erstatter deklaration tinglyst
27.08.1966-11542-06:

 
 
  1. Den til enhver tid værende ledningsejer har ret til at have

afløbsledninger med tilhørende installationer liggende på
ejendommene med en placering som vist på vedhæftede
kortbilag betegnet 1608276-001-003-1 af 03.10.2016.

 
 
  2. De til enhver tid værende ejere af ejendommene og

parceller heraf skal respektere placeringen af
ledningsanlægget med alt tilbehør.

 
 
  3. Servitutbæltet (4,0m til hver side fra ledningens midte) må

ikke bebygges, ligesom der ikke må laves terrænreguleringer,
udføres anlægsarbejder eller andet, der kan være til hinder for
adgangen til ledningsanlægget eller til skade for eftersyn og
vedligeholdelse samt for anlæggets beståen. Nye hegn og
lignende herunder master og skilte i servitutbæltet må kun
anlægges med særlig tilladelse fra ledningsejeren.

 
 
  4. Servitutbæltet kan beplantes, men der må ikke være større

træer eller buske med dybtgående rødder. Beplantningen
herunder hække o.l. må ikke forhindre eller være til gene for
adgangen til ledningsanlægget mv., som omtalt i pkt. 5.
Arealet omkring brønde og bygværker skal dog friholdes for
beplantning mv., så de er frit tilgængelige herunder i
forbindelse med ledningsejerens arbejder efter pkt. 5.

 
 
  5. Ledningsejeren har fri og uhindret adgangsret til eftersyn og

reparation og fornyelse af ledningsanlæg, installationer m.v.
 
 
  6. Ledningsejeren er forpligtet til at yde fuld erstatning for

eventuelle skader, som måtte opstå ved udførelse af eftersyn,
reparation og fornyelse af ledningsanlægget. I tilfælde af
uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved
voldgift.

 
 
  7. Ledningsanlægget er ikke omfattet af gæsteprincippet,

hvilket betyder at ejendommens ejer kun kan kræve
ledningsanlægget omlagt med ledningsejerens accept, og at
ejendommens ejer afholder de dermed forbundne
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omkostninger. Der er tidligere udbetalt erstatning i forbindelse
med den oprindelige deklaration, som blev tinglyst på
grundlag af en landvæsenskommissionskendelse.

 
 
  Disse bestemmelser tinglyses servitutstiftende forud for al

pant på matr.nr. 1aæ og 30a Ballerup By, Ballerup og kan
ikke slettes af tingbogen uden samtykke fra den til enhver tid
værende ledningsejer.

 
 
  Med hensyn til byrder henvises til tingbogen.
 
 
  Påtaleberettiget er ledningsejeren Afløb Ballerup A/S (CVR

32659586). Ledningsejeren kan uden samtykke fra ejerne af
ovennævnte ejendomme overdrage sit ledningsanlæg med
tilbehør og sine rettigheder og pligter efter denne servitut.
Ledningsejeren kan desuden uden samtykke fra ejerne af
ovennævnte ejendomme tinglyse påtegning på denne servitut
om skift af påtaleretten.

 
 

STEDFÆSTET:
  Servitutten kan være helt eller delvist stedfæstet.
 

FØLGENDE SERVITUTTER
RESPEKTERES:
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001aæ
 
  Servitutter tinglyst til og med 23.11.1983 respekteres.
 
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0030a
 
  Servitutter tinglyst til og med 28.02.2003 respekteres.
 
 

ERKLÆRINGER:
  Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet

Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.

 

BILAG:
Bilagsreference: 6762c6f5-14d0-4c72-ae8c-4a50ebc8cecb
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: tinglysningsrids
 
 
Bilagsreference: acc870c0-2ffe-48de-9e95-42d81ab22c85
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Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på
lejet grund.

Beskrivelse af bilag: gml-fil
 
 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af
anmelder.

ANMELDER:
  LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S
  Energivej 34
  2750 Ballerup
CVR: 20683880
 
Kontaktoplysninger: Tine Nørgaard,
  96303671
  tn@le34.dk
 
Anmelders sagsnummer: 1608276,01,TN,1660 - dekl. om afløbsledninger
 

TINGLYSNINGSAFGIFT:
Afgift: 1.660 DKK
 
Afgiftspligtigt beløb: 0 DKK
 
 

STORKUNDENUMMER:
  20683880
  Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.
 
 
 

 

RESULTAT AF
TINGLYSNING

   

EJENDOM:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0030a
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STATUS:
  Tinglyst med frist
 

TINGLYSNINGSDATO:
  09.11.2016 08:12:07
 

DOKUMENTTYPE:
  Servitut
 

DATO/LØBENUMMER:
  09.11.2016-1007789832
 

FRIST INFORMATION:
Frist dato: 01.02.2017
  Tinglyst med frist til anmeldelse af dokumenttypen

"Relaksation Servitut" på dato/løbenr. 27.08.1966 11542-06 ,
således at matr.nr. 1aæ og 30a Ballerup By, Ballerup ikke
længere er en del af dette dokument.

 

 
 

EJENDOM:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001aæ
 

STATUS:
  Tinglyst med frist
 

TINGLYSNINGSDATO:
  09.11.2016 08:12:07
 

DOKUMENTTYPE:
  Servitut
 

DATO/LØBENUMMER:
  09.11.2016-1007789832
 

FRIST INFORMATION:
Frist dato: 01.02.2017
  Tinglyst med frist til anmeldelse af dokumenttypen

"Relaksation Servitut" på dato/løbenr. 27.08.1966 11542-06 ,
således at matr.nr. 1aæ og 30a Ballerup By, Ballerup ikke358
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længere er en del af dette dokument.
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UDBUDSMATERIALE

Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af en byggegrund på 
ca. 4.940 m2 til opførelse af et Foreningshus med tilhørende bolig på 
Bispevangen 1 i Ballerup. 

September 2017
Boc
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Ballerup Kommune udbyder en byggegrund til opførelse af en bebyggelse til 
foreningsformål med mulighed for én tilhørende bolig ved Bispevangen i Ballerup. 

AREAL
Grunden er endnu ikke udstykket, men vil bestå af en parcel af matr.nr. 1 ø 
Pederstrup by, Ballerup, parcel af matr.nr. 30 a, parcel af matr.nr. 1 aæ, og 
matr.nr. 1 gy alle af Ballerup by, Ballerup, med et samlet areal på ca. 4.940 m2.

LOKALPLAN NR. 152 – ANVENDELSE OG UDNYTTELSE
Lokalplanforslag nr. 152 for Bispevangen i Ballerup blev vedtaget den 24. april 
2017. 

Formålet med den nye lokalplan var at muliggøre, at lokalplanområdet kan 
anvendes til offentlige formål, boligformål og tekniske anlæg. 

Den udbudte grund ligger i lokalplanens delområde C og har en maksimal 
bebyggelsesprocent på 40.

KRAV TIL BEBYGGELSE

Krav til bebyggelsen fremgår af Lokalplan nr. 152 for Bispevangen, herunder at 
bebyggelsen må opføres i højst 2 etager og bebyggelsens højde må ikke overstige 
8 meter målt fra kote 32.

Der stilles krav til bebyggelsens arkitektur, adgangsforhold, tagudformning, 
facadematerialer, farvevalg, mm.

BYGGEMODNING:
Ejendommen afhændes i ikke-byggemodnet stand. 

Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på egen grund, 
herunder anlægsudgifter til adgangsvej, overkørsel fra Bispevangen, 
parkeringsarealer, belysning, beplantning, forsyningsledninger m.m.

Køber betaler anlægsbidrag til diverse forsyningsselskaber.

Alle interne forsynings- og afløbsanlæg betales af køber.

Der er ikke pålignet ejendommen kloakgæld.

Tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber i øvrigt påhviler køber, og er sælger 
uvedkommende.

Køber er forpligtet til selv at indhente ledningsoplysninger via ledningsejer-
registeret www.ler.dk.

KRAV TIL TILBUDSMATERIALE
Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre, at lokalplanens intentioner opfyldes 
bedst muligt. 
Der skal derfor ved fremsendelse af tilbud på køb af ejendommen 
medsendes skitseprojekt for bebyggelsen.
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Der vil fra kommunens side blive stillet store krav til byggeriet, herunder
 Kvalitet og udseende. 
 Bebyggelsesplan
 Bebyggelses forhold til omgivelserne
 Udenomsarealer, parkering m.m.
 Farver, materialer og bæredygtige tiltag.

OVERTAGELSESDAG
Ejendommen overtages den 1. oktober 2017 eller efter aftale.

SALGSPRIS
Købesummen er fastsat til 1.800.000,00 kr. ekskl. moms, eller 2.250.000,00 
kr. inkl. moms, der berigtiges kontant på overtagelsesdagen.

Købesummen er beregnet på grundlag af opførelse af et byggeri på 1.000 
etagemeter til en byggeretspris på 1.800 kr. pr. etagemeter ekskl. moms, 
svarende til 2.250 kr. pr. etagemeter inkl. moms.
Såfremt at det bebyggede areal (etagemeter) bliver større eller mindre end 
1.000 m2 efter BR-15 reguleres købesummen med 1.800 kr. pr. m2 ekskl. 
moms. Køber skal dog som minimum betale for en byggeret på 800 
etagemeter. 

Købesummen indsættes på kommunens konto reg.nr. 4316 konto 3138140660 i 
Danske Bank, idet deponering ikke accepteres.

Køber eller den til enhver tid værende ejer har mulighed for at tilkøbe sig 
yderligere byggeret ved at betale et tillæg til købesummen til Ballerup 
Kommune, idet ejendommen kan bebygges med op til 40%, jf. Lokalplan nr. 
152.
Tillægskøbesummen, der er et vederlag for den forøgede udnyttelse af 
ejendommen, fastsættes til 2.250 kr. inkl. moms pr. etagemeter byggeret.
Prisen reguleres i takt med ændringen i nettoprisindekset. Udgangspunktet 
tages i nettoprisindekset for januar 2017.

Tillægskøbesummen pr. etagemeter byggeret fastsættes således:

2.250 kr. x nettoprisindekset på købstidspunktet
                    nettoprisindekset januar 2017

Ovenstående aftale vedrørende tillægskøbesum ved yderligere udnyttelse af 
ejendommen, vil blive tinglyst i servitut samtidig med salget af ejendommen.

ØVRIGE SALGSVILKÅR

Ejendommen sælges på grundlag af bedste projekt sammenholdt med den tilbudte 
pris.

I øvrigt:
Uden for købesummen overtager køber ingen gældsposter.
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Såfremt at der i øvrigt er divergenser mellem udbudsmateriale og købsaftale, 
er købsaftalens bestemmelser gældende.

VEJADGANG OG PARKERINGSPLADSER

Vejadgang
Vejadgang til parcellen skal i henhold til Lokalplan nr. 152 ske ad den private 
fællesvej og overkørsel til den offentlige vej, som anlægges og bekostes af 
nærværende køber og køberen af naboejendommen til boligformål i forening.
Da naboejendommen først afhændes på et senere tidspunkt, skal køberen af 
nærværende ejendom, afholde samtlige udgifter til overkørsel og adgangsvej.
Adgangsvejen kan dog anlægges som grusvej indtil naboejendommen til bolig-
formål er afhændet.
Køberen af naboejendommen pålægges ved salg at betale 50% af omkostningerne 
til fællesvej og overkørsel.
Offentligheden skal have mulighed for at anvende vejen som adgangsvej til den 
eventuelle fremtidige private fællessti over delområde D i Lokalplan nr. 152.
Anlæg af overkørsel til den offentlige vej – Bispevangen – aftales nærmere med 
Ballerup Kommune - Vej.

Parkeringspladser
I forbindelse med bebyggelsen skal der i henhold til lokalplanens § 5.4 udlægges 
areal til parkering med 1 p-plads pr. 20 m2 bruttoetageareal bebyggelse til 
offentlige formål, 1 p-plads pr. bolig, samt 1 handicapparkeringsplads pr. 20 
almindelige p-pladser. Der skal på ejendommen til enhver tid forefindes det 
nødvendige antal parkeringspladser.

KØBSAFTALE/SKØDE/SERVITUTTER
Sælger har udarbejdet købsaftale, som er et bilag til nærværende udbudsmateriale. 
Køber udarbejder skøde i det digitale tinglysningssystem, og afholder alle 
omkostninger i forbindelse hermed, herunder gebyr og stempel.

Der vil i forbindelse med salget af ejendommen blive lyst servitutter på 
ejendommen. Disse fremgår af vedlagte købsaftale.

JORDBUNDS- OG FORURENINGSFORHOLD

A. Jordbundsforhold.
Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene.

Sælger har iværksat og bekostet en geoteknisk undersøgelse på arealet.
Geoteknisk Rapport af 9. september 2016 med sagsnr. 16.2790 udarbejdet af 
Franck Geoteknik kan udleveres til køber.

Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle yderligere jordbunds-
undersøgelser.

Udgifter til eventuel ekstrafundering/pilotering i forbindelse med byggeri 
betales, med undtagelse af ekstrafundering som følge af blød bund, jf. 
nedenstående, af køber.

Parterne er enige i, at definitionen på blød bund er følgende:
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”Blødbund betegner sætningsgivende aflejringer i form af tørv og gytje, samt 
kohæsionsjord med meget lav Cv, hvilket forstås som jord med en Cv værdi 
på mindre end 80 Kn/m2, og sætningsfølsomt siltholdigt ler.”

Forhandling om refundering af udgifter til ekstrafundering, som følge af blød 
bund, har som udgangspunkt, at kommunen er indstillet på at refundere 
dokumenterede og af kommunen godkendte udgifter med 50 % for de 
merudgifter der overstiger 10 % af købesummen. 
Der gøres specielt opmærksomt på, at eventuelle merudgifter på grund af 
muldlag op til 90 cm ikke refunderes, ligesom merudgifter på grund af 
skrånende terræn ikke refunderes.

Køber er forpligtet til at indsende geotekniske rapporter og overslag over 
merudgifter til ekstrafundering inden byggeriet igangsættes.
Refusionsbeløbet for merudgifter til blød bund vil inden byggestart blive 
fastsat som et maksimum beløb på grundlag af de af køber udførte 
geotekniske rapporter med overslag over merudgifter.

Hvis der konstateres blødbundsforhold, som ikke er acceptable for køber, kan 
køber hæve handelen og kræve erlagt købesum tilbagebetalt. Sælger kan dog 
fastholde handelen mod at afholde den nødvendige merudgift i relation til 
blødbundsproblematikken. I så fald skal sælger give meddelelse derom senest 
14 dage efter, at sælger har modtaget meddelelse om, at køber ønsker at 
hæve handelen.

B. Forureningsforhold
Sælger har iværksat og bekostet en miljøundersøgelse på arealet.
Miljøteknisk notat af 7. september 2016 med sagsnr. 16.2790M udarbejdet af 
Franck Geoteknik er udleveret til Køber.
I borepunkt nr. 3 er konstateret stærkt forurenet jord - Klasse 4. Sælger 
iværksatte straks yderligere miljøundersøgelser for at få en klarere 
afgrænsning af forureningen. 
Franck Geoteknik har udarbejdet Miljøteknisk notat – Afgrænsende 
undersøgelse med sagsnr. 16.2790M af 6. oktober 2016, som er udleveret til 
køber.
Franck Geoteknik har endvidere udarbejdet Miljøtekniks notat – Afgrænsende 
undersøgelse 2 med sagsnr. 16.2790 af 21. oktober 2016, som er udleveret 
til køber.

Sælger har på grundlag af ovenstående undersøgelser foretaget nødvendig 
oprensning af den samlede ejendom ved borepunkt 3.
Det påpeges, at Borepunkt 3 ikke er beliggende på nærværende 
ejendom.

Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle yderligere miljø-
tekniske undersøgelser.

Sælger gør opmærksom på, at pr. 1. januar 2008 er ejendommene i byzone 
omfattet af klassificeringen som lettere forurenet jf. jordforureningslovens § 50a.

Områdeklassificeringen betyder bl.a., at der er anmelde- og analysepligt ved 
flytning og bortskaffelse af jord fra ejendommen jf. Miljøministeriets bekendtgørelse 
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
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Skulle forurening ud over det nævnte forekomme, har såvel køber som sælger 
ret til at hæve handlen, såfremt forhandlinger om oprensning ikke fører til et 
resultat, der er acceptabel for parterne. 

Eventuelle indsigelser vedrørende jordbunds- og forureningsforhold, herunder 
krav om tilbagetræden, skal være fremsat overfor sælger senest 6 måneder 
fra overtagelsesdagen. Køber har ret til straks efter parternes underskrift på 
købsaftalerne at foretage yderligere jordbunds- og forureningsundersøger på 
grunden. 

Såfremt handlen ophæves på grund af jordbunds- og/eller forureningsforhold, 
tilbagebetaler sælger til køber den erlagte købesum, idet parterne i så fald 
ikke i øvrigt har krav mod hinanden.

GENNEMFØRELSE AF UDBUDDET

Købstilbud skal fremsendes eller afleveres til:

Ballerup Kommune
Politisk Sekretariat
Juridisk Kontor
Rådhuset
2750 Ballerup

Sidste frist for afgivelse af bud er tirsdag den 26. september 2017, kl. 
12.00.

Udbud sker i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse af 24. 
juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste 
ejendomme.
Købstilbud skal være skriftlige.
Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til højestbydende.
Ballerup Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til Ballerup Kommune, Politisk 
Sekretariat, Juridisk Kontor, på tlf. 4477 2380 (Bo Clausen – vedr. salgsbetingelser, 
bud m.m.), 
Eller Center for By, Erhverv og Miljø på tlf. 4477 2319 (Annegitte Hjort – vedr. 
lokalplanforhold, anvendelse m.m.).
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3137723#0 - 170926-Skitseprojekt ifb tilbud på køb af ejendomm
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3137736#0 - 170926-skitser i forbindelse med tilbud på køb af 
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JURIDISK KONTOR
 

Indtægtsbilag

Regnskabsår: 2017

Indbetalt af:

Navn: Dansk Tyrkisk-Islamistisk Stiftelse (Fond)
Adresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glæostrup
Cpr.nr.: 14414584

Indbetalingen gælder for Beløb

Købesum i forbindelse med Tyrkisk Kulturforenings køb      
af en parcel af matr.nr. 1 ø Pederstrup by, Ballerup      
parcel af matr.nr. 30 a, parcel af matr.nr. 1 aæ og parcel      
af matr.nr. 1 gy Ballerup by, Ballerup til opførelse af      
Foreningshus samt 1 bolig 2.250.000,00
Indbetalt på Reg.nr. 4316 kontonr. 3138140660      
Projekt nr. 005400.54.75      

Konto nr. Beløb I alt kr. 2.250.000,00
00431079-09 2.250.000,00
          
          
          
          
          

I alt kr. 2.250.000,00

Udfærdiget den: 7. december 2017
af: Bo Clausen
Lokal nr.: 2380

Attestation:
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Dagsordener og referater | Ballerup Kommune 
Økonomiudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅBEN DAGSORDEN 
 
Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i 
mødet. 
 
 
 
Mødetidspunkt 
20-02-2018 kl. 08:00 

Mødested 
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus 

Deltagere 

  

Jesper Würtzen (A) (borgmester) formand 
Lolan Marianne Ottesen (A) næstformand 
Ali Abbasi (Ø) medlem 
Helle Hardø Tiedemann (A) medlem 
Kåre Harder Olesen (V) medlem 
Michael Jensen (O) medlem 
Musa Kekec (A) medlem 
Peter Als (A) medlem 
Ulrik Falk-Sørensen (F) medlem 
Eik Møller (kommunaldirektør) fra administrationen 
Mette Vaaben Mortensen (direktør) fra administrationen 
Anne Vang Rasmussen (direktør) fra administrationen 
Carsten Riis (direktør) fra administrationen 
Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) sekretær 

Side 1 af 4
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Indholdsfortegnelse  

  
25. Bispevangen - Salg af grund til Tyrkisk Kulturforening til Åbent Punkt  

Side 2 af 4
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25. Bispevangen - Salg af grund til Tyrkisk Kulturforening til 
orientering 

Sagsnummer 13.06.02-G10-6-17 
 
 
Tidligere behandling 
Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 39 
  
  

Indhold 
Sammendrag 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2017 et udbud af 
ejendommen på Bispevangen til foreningsformål. 
Ejendommen blev udbudt til salg, og der indkom ét bud på køb af 
ejendommen, nemlig fra Tyrkisk Kulturforening. 
Tyrkisk Kulturforening har overtaget arealet den 1. december 2017. 
  
Baggrund 
I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan nr. 152 for Bispevangen, som gav 
mulighed for at udnytte arealerne på Bispevangen 1 til boligformål, 
foreningsformål og tekniske formål, blev den østlige del af ejendommen 
udbudt til salg til foreningsformål med mulighed for indretning af én bolig i 
den vestlige del af byggefeltet. 
Kommunalbestyrelsen bemyndigede Borgmesteren til at forhandle og afslutte 
handlen med en efterfølgende orientering af Kommunalbestyrelsen om salget. 
  
Sagsfremstilling 
Ejendommen blev udbudt ultimo august måned 2017 med en budfrist den 26. 
september 2017. 
Ved budfristens udløb var indkommet ét tilbud på køb af ejendommen. 
Buddet kom fra Tyrkisk Kulturforening, som i mange år har ønsket en mere 
central placering. 
Arkitektfirmaet Adept har tegnet et fint kulturhus, der både favner 
omgivelserne og brugere. Et hus hvor materialitet, form og funktion 
understøtter en ydre urban og en indre landskabelig side.  
  
Tyrkisk Kulturforening tilbød at erhverve ejendommen for den udbudte pris på 
2.250.000 kr. inkl. moms, svarende til køb af en byggeret på 1.000 
etagemeter, som er det maksimale, der kan bygges på grunden. 
  
Tyrkisk Kulturforening overtog grunden den 1. december 2017. 
  
Salget af ejendommen forelægges til orientering, idet Borgmesteren blev 
bemyndiget til at forhandle og afslutte handlen. 
  

Økonomiske konsekvenser og finansiering 
Indtægten på 1.800.000 kr. ekskl. moms, eller 2.250.000 kr. inkl. moms er 
indsat på projektnr. 005400.54.75 Bispevangen - Foreningsformål. 
Der forventes en mindre udgift til refusion af merudgifter til ekstrafundering 
ved byggeriet, som fragår købesummen i 2018. 
  

Bilag 
1 bilag 

Beslutningen træffes af 
Side 3 af 4
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Kommunalbestyrelsen 

Indstilling 
Politisk Sekretariat indstiller, at 

1. Salget af arealet til Tyrkisk Kulturforening for en pris på 2.250.000 kr. inkl. 
moms tages til efterretning 
2. Salgsindtægten på 2.250.000 kr., eller 1.800.000 kr. ekskl. moms, 
indsættes på projektnr. 005400.54.75 Bispevangen - Foreningsformål. 

  

Beslutning 

 
 
 
Bilagsfortegnelse 
1. 171108-Tyrkisk Kulturhus-ADEPT-skitseprojekt  
 
 
 
Afbud/Fraværende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Deltagelse Bemærkninger

Side 4 af 4
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Servitut
   

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Ejer:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
 

Påtaleberettiget:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
 

Anmoder:
Navn: BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
Myndighedskode: 0151
Sagsreference: 13.06.02-G10-6-17
 
 

Køb/salg:
  Forkøbsret/tilbagekøbsret
 
  Salgsforhold
 
  Andet
 

Arealanvendelse:
  Grundejerforening
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 
  Vilkår
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Tekniske anlæg:
  Vand: ledninger og tekniske anlæg
 

Færdsel:
  Adgangsforhold
 
  Vej
 
  Vejret
 

Servitut tekst:
  vilkår i forbindelse med salg
 
 
  Vilkår i forbindelse med salg
  Servitutter: Det er i forbindelse med denne handels indgåelse

besluttet, at der på ejendommen forud for al pantegæld
tinglyses servitut om:

 
  at ny bebyggelse skal opføres på grundlag af de fremsendte

og af Kommunen godkendte projektskitser og materialeskitser
af 9. november 2017 udfærdiget af Tegnestuen Adept v/
Anders Lonka med de af sælger angivne bemærkninger til
projektet. Ændringer i øvrigt må ikke ske uden
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 
  at køber i forbindelse med anmodning om byggetilladelse

sammen med byggeprojekt skal indlevere plantegning, der
viser bebyggelsens beliggenhed, indkørsels- og
parkeringsforhold. at bebyggelse på ejendommen skal være
færdigmeldt og godkendt senest 3 år fra overtagelsesdagen.
Hvis byggeriet vedrørende ejendommen ikke er færdigmeldt
inden ovennævnte frist, er Ballerup Kommune berettiget til at
tilbagekøbe ejendommene. Tilbagekøbsretten kan gøres
gældende til den i købsaftalens § 4 nævnte købesum på
2.250.000 kr. inkl. moms uden tillæg af forrentning, men med
tillæg af even-tuelle forbedringer, som køber måtte have
tilført.

 
  at grundejere i udstykningen forpligter sig til at oprette og

være med-lemmer af et vejlaug eller en grundejerforening, der
skal administrere udstykningens fællesanliggender af enhver
art.

 
  at ejeren af nærværende ejendom og ejeren af

naboejendommen anlægger og bekoster den private fællesvej
i forening. Offentligheden skal have mulighed for at anvende
vejen som adgangsvej til den eventuelle fremtidige private
fællessti over delområde D i Lokalplan nr. 152.

 
  at såfremt køber eller senere ejere ønsker at anvende

ejendommen til en anden type byggeri end forudsat ved
købet, skal prisen for ejendommen genforhandles.
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  at såfremt køber eller senere ejere ønsker at udstykke

ejendommen forbliver de på parcellerne anlagte
vandledninger private anlæg, med undtagelse af de ledninger,
som eventuelt ved deklaration er klassificeret som offentlige.

 
  at såfremt køber ønsker at videresælge ejendommen til tredje

mand inden bebyggelsen er opført, har Ballerup Kommune
tilbagekøbsret til ejendommen for den i købsaftalens § 4
anførte købesum på 2.250.000 kr. inkl. moms, med tillæg af
eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilføjet.
Ejendommen betragtes som ubebygget, så længe der ikke
foreligger ibrugtagningstilladelse til ejendommen.

 
  at køber eller den til enhver tid værende ejer har mulighed for

at tilkøbe sig yderligere byggeret ved at betale et tillæg til
købesummen til Ballerup Kommune. Ejendommen kan i
henhold til Lokalplan nr. 152 bebygges med op til 40%.

 
  Tillægskøbesummen, der er et vederlag for den forøgede

udnyttelse af ejendommen, fastsættes til 2.250 kr. inkl. moms
pr. etagemeter byg-geret. Prisen reguleres i takt med
ændringen i nettoprisindekset. Udgangspunktet tages i
nettoprisindekset for januar 2017.

 
  Tillægskøbesummen pr. etagemeter byggeret fastsættes

således:
 
  2.250 kr. x nettoprisindekset på købstidspunktet/

nettoprisindekset januar 2017
 
  Påtaleret tilkommer Ballerup Kommune.
 
  Med hensyn til servitutter og byrder i øvrigt henvises til

ejendommens blad i tingbogen.
 
 

Følgende servitutter
respekteres:
  Servitutter tinglyst til og med 09.11.2016 respekteres.
 
 

Erklæringer:
  Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet

Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.

 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af
anmelder.
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Anmelder:
  BALLERUP KOMMUNE
  Hold-An Vej 7
  2750 Ballerup
Cvr-nr.: 58271713
Myndighedskode: 0151
 
Kontaktoplysninger: Bo Clausen, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
  44772380
  boc@balk.dk
 
Anmelders sagsnummer: 13.06.02-G10-6-17
 

Tinglysningsafgift:
Afgift: 1.660 DKK
 
Afgiftspligtigt beløb: 0 DKK
 
 

Storkundenummer:
  58271713
  Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Præstevænget 51
  2750 Ballerup
Landsejerlav: Ballerup By, Ballerup
Matrikelnummer: 0001gy
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  16.07.2018 09:46:55
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  16.07.2018-1009961521
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Telefon
Direkte

Mail
Web

Center for Regional 
Udvikling

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38665000
38665606
miljoe@regionh.dk
www.regionh.dk

Sagsnr.: 16045393
Lok.nr.:151-30066
Sagsbeh.: Sine T. Sørensen
KS:  Lotte Petersen

Dato: 30. juli 2018

BALLERUP KOMMUNE
Att: Henrik Linder: hli@balk.dk

Region Hovedstaden kortlægger ikke Bispevangen 1, 2750 Ballerup som 
forurenet

Region Hovedstaden har den 1. september 2017 modtaget oplysninger om, at der er 
gennemført en undersøgelser og en oprensning af forurening på jeres grund. Afgrav-
ningen af forurening er udført af Archiland A/S på vegne af  jer. 

Afgørelse1

Regionen vurderer på baggrund af undersøgelse og oprensningen, at der ikke er en 
forurening på grunden, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljø.  
På den baggrund kortlægger vi ikke grunden matr.nr. 1gy ig 36 Pederstrup By, Bal-
lerup med adressen Bispevangen 1, 2750 Ballerup, som forurenet efter jordforure-
ningsloven.

Baggrund for sagen
I forbindelse med en geoteknisk undersøgelse den 31. august 2016, blev der i en enkelt 
boring konstateret tegn på forurening i form af luft og misfarvning. Efterfølgende blev 
der lavet flere miljøtekniske undersøgelser, hvor man udførte boringer og udtog analy-
ser af jorden. Det blev konstateret forurening med olieprodukter afgrænset til et min-
dre areal, hvor en tidligere sø er fyldt op. Der er desuden påvist enkelte lettere forhø-
jede indhold af PAH’er og tungmetaller i det opfyldte område.

Regionen har nu fået oplysninger om, at der er fjernet 226,85 tons forurenet jord fra 
grunden i forbindelse med gennemført oprensning af forureningen på grunden. Efter 
endt gravearbejde er der udtaget side- og bundprøver fra udgravningen, for at doku-
mentere efterladt forureningsniveau. Ingen af prøverne overskrider gældenden krite-
rier for kortlægning. Der er bortgravet jord ned til ca. 3 meter.

I forbindelse med en af de afgrænsende undersøgelser blev der udtaget en vandprøve 
fra en af boringerne. Der blev konstateret en mindre overskridelse på en faktor 1,8 af 
Miljøstyrelsens grundvandskriterie for oliestoffer. En supplerende grundvandprøve i 
en nedstrøms boring viste samme interval af oliestoffer. 

1 § 3, jf.§5 i Lovbekendtgørelse nr. 282 af d. 27. marts 2017 om forurenet jord – jordforureningsloven 
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Franck Geoteknik, der har udført undersøgelsen, vurderer ikke, at det er sandsynligt, 
at forureningen i grundvandet stammer fra den konstaterede forurening i fyldlaget. Re-
gionen har ikke kendskab til mulige kilder til oliestoffer i vandet. Vandprøverne er ud-
taget i ca. 3,5 meters dybde. Der er efter bortgravningen af den forurenede jord ikke 
udtaget nye grundvandsprøver.

Regionen vurderer, at forureningen med olieprodukter i grundvandet ikke udgør en 
risiko for mennesker og miljø, og at den forurenede jord er gravet væk. Det er Region 
Hovedstadens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at kort-
lægge grunden som forurenet.

Nye oplysninger
Hvis Region Hovedstaden på et senere tidspunkt får nye oplysninger om forurenet jord 
eller om aktiviteter på grunden, som kan have forurenet jorden og grundvandet, vil vi 
tage sagen op igen.

Hvis I mod forventning skulle støde på forurening som for eksempel misfarvet jord 
eller jord der lugter, skal I kontakte jeres miljøafdeling i Ballerup Kommune.

Da der er fundet lettere forurenet jord på grunden, skal I følge kommunens regler om 
flytning af jord, hvis der på et tidspunkt skal flyttes jord væk fra grunden. Er I i tvivl, 
så kontakt jeres miljøafdeling i Ballerup Kommune.

Oplysninger om grunden offentliggøres
 Oplysningerne om at grunden ikke kortlægges som forurenet kan ses på Dan-

marks Miljøportal www.miljoeportal.dk.
 Oplysningerne vil løbende blive lagt på regionens hjemmeside www.re-

gionh.dk/jordforurening.

Yderligere oplysninger
I kan læse mere om regionens arbejde med at kortlægge forurenede grunde på vores 
hjemmeside www.regionh.dk/jordforurening.

I er også velkomne til at kontakte mig på telefon eller på mail.

Med venlig hilsen

Sine Thorling Sørensen
Konsulent | Geolog

Kopi sendt på mail til:
 Ballerup Kommune, Miljøafdelingen, mt-miljo@balk.dk
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