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Aktuelt tinglyst dokument
   

Dokument:
Dato/løbenummer: 08.02.2017-1008412829
 

Servitut:
 

Senest påtegnet:
  08.02.2017 10:35:36
 

Ejendom:
Adresse: Lisbjergvej 969
  8200 Aarhus N
Landsejerlav: Lisbjerg, Århus Jorder
Matrikelnummer: 0020a
 
Adresse: Ib Spang Olsens Gade 17
  8200 Aarhus N
Landsejerlav: Lisbjerg, Århus Jorder
Matrikelnummer: 0020g
 
 

Køb/salg:
  Forkøbsret/tilbagekøbsret
 
  Salgsforhold
 
  Andet
 

Servitut tekst:
  Byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg
 
 
  Aarhus Kommune bestemmer i anledning af kommende salg

af erhvervsgrunde, der udstykkes fra matr.nr. 20a, Lisbjerg,
Århus Jorder, forpligtende for købere og alle fremtidige ejere
af ejendommen, herunder ejendomme udstykket herfra
følgende:

 
 
  1. Byggepligt
  1.1. Ejeren af ejendommen er forpligtet til:
 
  1.1.1. at indgive fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse

senest 6 måneder efter overtagelsesdagen.
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  1.1.2. at påbegynde de fysiske arbejder på byggeriet senest
12 måneder efter overtagelsesdagen, samt

 
  1.1.3. at færdiggøre byggeriet, så der kan opnås

ibrugtagningstilladelse, der muliggør ibrugtagning efter
byggeriets formål, senest 36 måneder efter
overtagelsesdagen.

 
  1.2. Ovennævnte frister kan alene udskydes efter

principperne i AB 92, § 24, stk. 1, nr. 3-5, samt i det omfang
byggetilladelse ikke foreligger senest 6 måneder efter, at
ejeren har indgivet fyldestgørende ansøgning.

 
  1.3. Hvis en af ovennævnte frister ikke overholdes - og

fristerne ikke er udskudt som ovenfor anført - er Aarhus
Kommune berettiget til at købe ejendommen tilbage på
følgende vilkår:

 
  1.3.1. Ejendommen sælges tilbage til Aarhus Kommune på

markedsvilkår og til en købesum, svarende til markedsprisen
med fradrag af 25 %, dog maksimalt til købesummen i
henhold til betinget købsaftale mellem Aarhus Kommune og
ejeren af ejendommen.

 
  Markedsværdien fastsættes ved at lade 2 uvildige

ejendomsmæglere vurdere markedsprisen for ejendommen
med samme forudsætninger som ved vurderingen af
markedsværdien forud for salget. Ejendomsmæglerne
udpeges af Dansk Ejendomsmæglerforening. Markedsprisen
fastsættes til gennemsnittet af de to vurderinger.

 
  1.3.2. Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden

efter Aarhus Kommunes tilbagekøbsbegæring.
 
  1.3.3. Ejeren af ejendommen skal skadesløsholde Aarhus

Kommune for eventuel moms.
 
  1.3.4. Ejeren af ejendommen skal afholde alle omkostninger

ved overdragelsen, herunder betale tinglysningsafgiften og
omkostninger til ejendomsmægler.

 
 
  2. Forbud mod videresalg i ubebygget stand
  2.1. Ejeren af ejendommen er ikke berettiget til at videresælge

ejendommen, eller nogen dele heraf til tredjemand uden at
have opført byggeri på ejendommen i overensstemmelse med
betinget købsaftale mellem Aarhus Kommune og ejeren af
ejendommen.

 
  2.2. Ejeren af ejendommen er dog berettiget til at videresælge

ejendommen i ubebygget stand, såfremt overdragelsen sker
til selskaber inden for ejerens koncern. I tilfælde heraf skal det
købende selskab indtræde i den betingede købsaftale indgået
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mellem Aarhus Kommune og ejeren af ejendommen. Ejeren
af ejendommen skal indestå for det købende selskabs
opfyldelse af samtlige forpligtelser i henhold til købsaftalen.

 
  2.3. Såfremt ejeren af ejendommen er en juridisk person, kan

der alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i
selskabet, jf. love om aktie- og anpartsselskaber
(selskabsloven) § 7, såfremt Aarhus Kommune forinden har
samtykke hertil. Aarhus Kommune kan alene nægte samtykke
af saglige grunde.

 
 
  3. Påtaleret m.v.
  Påtaleretten tilkommer Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
 
 

Myndighed:
Navn: Aarhus Kommune
  Rådhuspladsen 2
  8000 Århus C
Cvr-nr.: 55133018
 

Påtaleberettiget:
Navn: Aarhus Kommune
  Rådhuspladsen 2
  8000 Århus C
Cvr-nr.: 55133018
 

Følgende servitutter
respekteres:
Landsejerlav: Lisbjerg, Århus Jorder
Matrikelnummer: 0020a
 
Dato/løbenummer: 11.07.2017-1008835116
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 09.01.1998-3125-63
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 09.01.1998-3255-63
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 09.01.1998-3238-63
Dokumenttype: Servitut
 
Dato/løbenummer: 09.04.2015-1006280056
Dokumenttype: Servitut
 
 

Elektronisk akt anmeldelse
information:
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Anmelder:
  Aarhus Kommune
  Rådhuspladsen 2
  8000 Århus C
Cvr-nr.: 55133018
 
Kontaktoplysninger: GRUND 16/039521-2,
  89402529
  arealudvikling-tinglysning@mtm.aarhus.dk
 

Erklæringer:
  Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet

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

 

Betalt tinglysningsafgift:
  1.660 DKK
 

Anmærkninger:
Dato/løbenummer: 20170207-1008404095
Servitut: Servitut
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Lisbjergvej 969
  8200 Aarhus N
Landsejerlav: Lisbjerg, Århus Jorder
Matrikelnummer: 0020a
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  08.02.2017 10:35:36
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Dato/løbenummer:
  08.02.2017-1008412829
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Anmærkninger:
Dato/løbenummer: 20170207-1008404095
Servitut: Servitut
 

 
 

Ejendom:
Adresse: Ib Spang Olsens Gade 17
  8200 Aarhus N
Landsejerlav: Lisbjerg, Århus Jorder
Matrikelnummer: 0020g
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  08.02.2017 10:35:36
 

Dokumenttype:
  Servitut
 

Anmærkninger:
Dato/løbenummer: 20170207-1008404095
Servitut: Servitut
 

 
 


