
 

 

 

   

Servitut om forkøbsret 

 
Nærværende deklaration tinglyses på en del af ejendommen matr.nr. 5gq Hjortespring, beliggende Kroge-
stykket 33, 2730 Herlev (Bilag 1), samt matr.nr. 7nk Hjortespring, beliggende Persillehaven 38, 2730 Her-
lev (samlet: ”Ejendommen”). 
 
Undertegnede ejer af Ejendommen, erklærer herved for undertegnede og fremtidige ejere af Ejendommen 
følgende: 

1. Forkøbsret 

1.1 Ved enhver fremtidig overdragelse af Ejendommen fra ejer af Ejendommen (”Ejeren”) til en ny ejer 

skal der gælde en forkøbsret for Herlev Kommune til at erhverve Ejendommen på samme vilkår, 

som Ejeren bevisligt kan opnå ved salg af Ejendommen til en uafhængig tredjemand. Dette gælder 

dog ikke ved salg til selskaber indenfor Ejerens koncern. 

1.2 Forkøbsretten skal gælde ved enhver fremtidig hel eller delvis overdragelse af Ejendommen til en 

ny ejer eller anden overgang ved arealoverførsel, udstykning, mageskifte, overdragelse af ideelle 

anparter i Ejendommen eller lignende. Forkøbsretten skal desuden gælde ved salg af Ejendom-

men på tvangsauktion. 

1.3 I tilfælde af hel eller delvis overgang af Ejendommen til en uafhængig tredjemand skal Ejeren 

fremsende skriftligt tilbud til Herlev Kommune om at overtage Ejendommen på samme vilkår, som 

kan opnås ved salg til en uafhængig tredjemand. Tilbuddet skal være bilagt bekræftet kopi af un-

derskrevet aftale med navngiven tredjemand, hvilken aftale hverken helt eller delvist må være ba-

seret på byttehandel eller indeholde sådanne særlige vilkår, som ikke kan opfyldes af Herlev 

Kommune. Denne aftale skal indeholde fornøden specifikation af købesummen og øvrige vilkår 

samt oplysninger i sædvanligt omfang og i øvrigt være bilagt materiale i mindst samme omfang 

som måtte være udleveret eller meddelt til en uafhængig tredjemand. 

1.4 Acceptfristen er 8 uger fra Herlev Kommunes modtagelse af tilbudsskrivelse bilagt behørig doku-

mentation fra Ejeren. 

2. Påtaleret 

2.1 Påtaleberettiget er Herlev Kommune. 
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3. Tinglysning 

3.1 Nærværende servitut tinglyses med respekt af de på tidspunktet for servituttens anmeldelse til 

tinglysning lyste byrder og pantehæftelser på Ejendommen. 

4. Bilag  

Bilag 1: Kortbilag med illustration af del af matr.nr. 5gq 

 

 

 

 
 


