
 

 

 

   

Servitut om byggepligt 

 
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. Byggepligt 

1.1 Ejer af Ejendommen er forpligtet til at opføre et byggeri på Ejendommen bestående af plejeboliger 

(192 somatiske pladser og 32 midlertidige pladser) med tilhørende servicearealer til borgerne samt 

parkeringspladser (”Projektet”). Servicearealerne skal bestå af omkring 2.500 m2 servicearealer til 

plejeboliger, 1.550 m2 servicearealer til midlertidige boliger, 1.050 m2 produktionskøkken, 1.600 

m2 genoptræning, aktivitets- og dagcenter, 800 m2 hjemmepleje/hjemmesygepleje inkl. sygepleje-

klinikker og 700 m2 administrative funktioner. 

1.2 Ejer af Ejendommen (”Ejeren”) har pligt til at indsende ansøgning om byggetilladelse til Herlev 

Kommune for Projektet, senest 6 måneder efter vedtagelse af en lokalplan, der muliggør realise-

ringen af Projektet. Endvidere har Ejeren pligt til at påbegynde byggeriet på Ejendommen senest 

12 måneder efter modtagelse af byggetilladelse. For at byggeriet kan betegnes som påbegyndt, 

skal Ejeren have færdigstøbt fundament eller opstartet pæleramning. 

2. Tilbagekøbsret 

2.1 Såfremt Ejeren ikke har opfyldt ovenstående pligt til at påbegynde byggeriet, har Herlev Kommune 

ret til på ethvert tidspunkt efter udløbet af fristen at tilbagekøbe Ejendommen, jf. pkt. 2.2.  

2.2 Såfremt Ejeren ikke har opfyldt byggepligten i henhold til den i pkt. 1.2, anførte frist, er Herlev 

Kommune berettiget til på ethvert tidspunkt efter udløbet af fristen at give Ejeren skriftligt påkrav 

om at igangsætte byggeriet inden 15 uger. Har Ejeren ikke igangsat byggeriet inden udløbet af den 

yderligere frist, har Herlev Kommune ret til at tilbagekøbe Ejendommen. Prisen fastsættes til 4/5 af 

den betalte købesum. Ved tilbagekøb sker overtagelsen ved udløbet af den forlængede frist eller 

på Ejerens begæring efter udløbet af den forlængede frist. 
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2.3 Ejeren skal i forbindelse med Herlev Kommunes tilbagekøb af Ejendommen fremsende alt materia-

le udarbejdet af Ejeren og Ejerens rådgivere vedrørende projektering af bebyggelsen og udarbej-

delse af lokalplan, hvilket Herlev Kommune skal være berettiget til at anvende til gennemførelse af 

et projekt på Ejendommen uden nogen form for begrænsning eller forpligtelse over for Ejeren eller 

Ejerens rådgivere. Samtlige immaterielle rettigheder skal således overdrages til Herlev Kommune. 

Ejeren er forpligtet til i aftalerne med sine rådgivere at sikre, at denne ret for Herlev Kommune vi-

dereføres over for rådgiverne og deres eventuelle underrådgivere. Herlev Kommune er berettiget til 

at tilbageholde købesummen, der skal tilbagebetales til Ejeren, indtil Herlev Kommune har modta-

get materialet. 

3. Påtaleret 

3.1 Påtaleberettiget er Herlev Kommune. 

4. Tinglysning 

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

tinglysning lyste byrder og pantehæftelser på Ejendommen. 

5. Bilag  

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

 

 

 

 
 


