






 
 
 
 

 
TDE. 200 ApS Telefon 44 68 33 11  TDE.200 ApS 
c/o Topdanmark Ejendom A/S Fax 44 66 03 11  CVR.nr. 20 09 71 32 
Borupvang 4 Giro 9 58 56 56   
2750 Ballerup E-mail topdanmark@topdanmark.dk  
 

27. januar 2006 
 
 
 
Københavns Kommune  
Byggeri & Bolig 
Byggesagsafdelingen 
Oteliavej 1 
2500 Valby 
 
  
  
 
 
Vedr.: Holmbladshade 138  
 

 
Med henblik på at etablere yderligere parkeringspladser til brug for vores lejer 
Telia, Holmbladsgade 139, København S, undersøger TDE.200 aps (et selskab 
der ejes af Topdanmark Ejendom A/S), at erhverve ejendommen 
Holmbladsgade 138, Kbh S, matr nr 3987.  
Før der træffes endelig beslutning om køb ønskes det oplyst om TDE.200 aps, 
i givet fald kan forvente Kommunens accept til at nedrive den eksisterende 
bebyggelse, og herefter at udlægge arealet til parkeringsplads. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Peter Bisgård 
telf. 44 74 3049 
 
 
 





























Toodanmark åæ! Forsikring. Pension &btt

02.12.2010

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Att. BBR-registret
Ottiliavej 1

2500 Valby

Ændring af BBR-oplysninger - matr.nr. 3987 Sø, - Holmbladsgade 136,

2300 Kbh. s.

På ovennævnte ejendom er der i april 2008 foretaget nedrivning af de på

daværende bygninger jfr. kvittering af 06.07.2007 for anmeldelse af
nedrivningsarbejde.

Som ejer af ejendommen skal vi hermed anmode om rettelse af BBR-registre-
ringen således, at der ikke længere forefindes bebyggelse på matriklen, Ejen-

dommen benyttes i dag til parkering i overensstemmelse med udtalelse af
20.03.2006 fra Københavns Kommune, Byggesagsafdelingen 1. kontor.

Til brug for jeres behandling af sagen vedlægges kopi af ovennævnte kvittering
at 06.07.2007 samt kopi af 2 billeder som viser ejendommens nuværende be-

nyttelse.

Skulle I have spørgsmåltil ovenstående er I velkommen til at kontakte mig på

mit direkte telefonnr. eller sende mig en mail.

Venlig hilsen
TDE

(

eløv
tlf. nr.: 4474 38 58

E-mail: ias@topdanmark.dk

TDE. 200 APS
c/o Topdanmark Eiendom A/S
Borupvang 4
2750 BalleruP

Telefon
Fax
Giro
E-mail

't4 68 33 11
44 66 03 11

9585656
topdanmark@topdanmark.dk

TDE.200 ApS
CVR.nr, 20 Og 71 32
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KøBENHAVN5 KOMMUNE
Teknik- og Milioforvaltn ingen

Til ejendommens ejer
c/o On The Spot A/s
Strandlodsvej I

2300 København S.

KVITTBRING FO R ANME LDBLSE AT NEDRIVNIN G SARB E.TDE

Vi har modtaget jeres brev den 21. februar 2007 med supplerende op-
lysninger modtaget 12. marts 2007.1har anmelclt, at I ønsker at nedii-
ve 2 erhvervsbygninger og skure herunder at udføre afløbsarbejder på
ejendommen Holmbladsgade 136 samr asfaltere arealet.

sagen er behandlet i henhold til bestemmelserne i bygningsreglement
1995 (BR 95) med tillæg samt dcklaration, lyst I 3. novemb er 1942.

I kan rive det ansøgte ned, under forudsætning af,

stk. I
at der, såfremt kælderrum og -gulv under gårdterræn bibeholdes, sør-

ges lor afdræning ved perforering af kældergulve, og

stk. 2
at nedrivningen uclføres på en i enhver henseende forsvarlig måde.

srk.3
såfremt der er wivl om arbejdets udfbrelse under de forudsatte vilkar,
kan der rettes henvendelse til l. Bygningsinspektorat, Enghavevej
170,2450 København SV., rlf.33 66 53 41.

Afløbsarbejdet
stk.4

at kloakarbejdet ikke påbegyndes, forinden vedlagte påbegyndelses-
blanket er frenrsendt til bygningsinspektoratet i udffldt stand og
underskrevet af autoriseret mester. jf. BR 95, kap. 1.4, stk. 2,

stk.5
at der vedrørende tilsyn med kloakarbejdet rettes henvendelse til I

Bygningsinspektorat, tlf. 33 66 53 41, før arbejdet påbegyndes,

stk. 6
at afløbslednirrger. der ikke benyttes mere, afproppes på de med "A',

mrk. steder. som vist på vedlagte planer.

6. iuli 2007

Sagsnummer:
229454-002

Matrikelnummer:
3987 SØ, Kbh.

Eiendomsadressel
Holmbladsgade 136

Ejendomsnummer:
23468 I

Center for Byggeri
Byggesagsafdelingen
l. Kontor

Otdliavej I

2500 Valby
Postboks 432

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 65 52 00

Telehx
33 66 70 83

E-mail
byggesags afd@rmf.kk.dk

www.rmf.kk.dl<
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at brønde. der ikke be'yttes mere, e'ten f emes eller tilslcles.

srk. 8
at nedløbsbrønde. som bibeholdes er min. ø 300 mnr og forsynet med

rist,

stk. 9
at der fremsendes rettede planer til l. Bygningsinspektorat, såfremt af-

løbsarbejdet ikke udf'øres sorn angivet på cle approberede praner.

stk. 10
at kloakmester fremsender ved I agte færdigmeldi ngsblanket i ucl fyldt

og underskrevet stand til bygningsinspektoratet. nar arbejclet er fær-
digt, jf. BR 95, kap. 1.5, stk. l.

Srk. I I
vær opmærksom på ar denne tilladelse til afløbsanræg og de tilrøren-
de godkendte planer skal være tilgængelige på arbejdspladsen.

stk. l2
'filladelse til alløbsarbejdet er givet ud fra miljøbeskyttelsesloven og
spildevandsbekendtgørel sen.

Srk. t 3
Hvis I har spørgsmål til afløbsarbejdet er I velkommen tit at kontakte
afløbsingeniør Erik Bagge KristotTersen, tlf. nr. 33 66 Sg 87. som har
behandletjeres sag.

Planmæssige forhold

Af hensyn til ovennævnte deklaration vides intet at indvencle.

Forhold til anden lovgivning

Vær opmærksom på $ 25, $ 26 og $ 27 i museumsloven, om sikring af
kultur- og naturarven i forbindelse med jorcl- og byggearbejder.

Indberetning fil Bygnings- og Boligregistret

vi vedlægger et kort til indberetning til Bygnings- og Borigregistret.
Kortet skal udfyldes og sendes til Bygnings- og Boligregistret, når ar-
bejdet er udført.



Øvrige forhold

vær opmærksonr på, at Købenlravns Kommtrne bruger Dansk Vertikal
I{eference 90, DVR 90. Det vil sige, at t ikke længeie kan opgive ko-
terne i Københavns Nul, KN. Se mere om omregninger på cren vedlag-
te slip.

Pj e_cen " iVIi ljømæssige forhol dsregler ved bygge- og a'rægsarbej der"
vedlægges. opmærksomheden henledes på. at der skal indgives sær-
ski lt anmeldelse af nedrivningerlrenoveringen og hrventeåe affalds-
nrængder samt affaldets bortskaffelse til center lor Miljø senest l4
dage før arbejdet påbegyndes.

Anrneldelsen af aktiviteten skal fbretages af byghenen, der skal recle-
gøre for variglreden af aktiviteten og af de fbranstaltninger, der skal
fbrebygge eller afhiælpe forurening og gener fbr omgivelserne.

Nedknusning af byggeaffald må ikke ske, uden at center for Miljø har
givet en tilladelse til det. Bygherren skal derfbr fremsende en ansog-
ning vedlagt en projektbeskrivelse til Cenrer for Miljø.

Anmeldelse af asbestafTald fra nedrivning eller renovering skal an-
meldes særskilt til center for Miljø. Anmelderen skal bl.a. reclegøre
for vari ghed en af aktivi teten. as bestaffaldsrype o g affar d smæn gcl".t.
Det skal beskrives, hvordan asbestaffaldet emballeres inden transpor-
ten til affaldsmodtageren.

På center for Miljøs hjemmeside wwrv.miljoe.kk.dk uncrer menupunk-
tet erhverv kan man hente skema til anmeldelse af byggeaflald mv.
samt vejleduinger og pjecer om erhvervsaffald mv. på hjemmesiden er
også lister over transportører og rnodtagere af alfald. som center for
tv{iljø har indgået aftaie med.

Man kan også rekvirere anmeldelsesskemaer og vejledninger ved at
ringe til center for Miljø på 33 66 58 00. I tvivlstilfælcle kan man rin-
ge op og tale med en nredarbe.ider.

Flytning af forurenetjord skal anmeldes i god tid forinden til center
for Miljø og håndteres efter Københavns Kommunes regulativ for for-
urenet overskudsjord. Anmeldelsesskema og vej ledningen,,Arbejder
du med jord fia Københavns Kommune?" kan findes på Center for
Miljøs hjemmeside q'lvw.miljoe.kk.dk eller fås ved henvendelse til
Center for Miljø, tlf. 33 66 58 00.
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l)enne anmeldelse gælder I år fif. BR 95. kap. 1.6, srk. l3).



Evt. kontakt i dcnne sag

I-lar I byggetekniske spørgsmål, kan I kontakte:

. arkitekt peter Staffeldt, tlf. 33 66 sz 67

. ingeniør Erik Bagge Kristoffersen, tlf. 33 66 59 g7

FIar I andre spørgsmåj, er t velkomne til at kontakte administrativ
byggesagsbehandler Carsten Westh, tlf. 33 66 56 92.

Med venlig hilsen

Mette Preisler

6 bilag
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