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VEDTÆGTER FOR FÆLLESGÅRDANLÆG  
  
  
Omfattende ejendommene matr.nr. 1560 og 1561, Udenbys Vester Kvarter, København,  
beliggende: Enghavevej 56-64, København V   Dannevirkegade 1-13, 1763 København V Alsgade 
2-4, 1764 København V Ny Carlsberg Vej 27-29, 1799 København V jfr. vedhæftede 
projekttegning og byfornyelsesbeslutning.  
  
§ 1 . Ejeren, A/B Enghave Park, af ovennævnte ejendom er pligtig til:    

Stk. 1  at opretholde det af Københavns Kommune udførte og godkendte gårdanlæg til brug for 
ejendommens beboere, således at ændringer i forhold til den tinglyste servitut kun kan 
foretages efter forud indhentet tilladelse fra Københavns Kommune (Teknik- og 
Miljøforvaltningen).  
  
Stk. 2. at ren- og vedligeholde det fælles gårdanlæg under ét, herunder skure, legeredskaber, 
beplantning, hegning, belysning, tørrestativer, bord og bænke og lignende tilbehør, samt 
overfladebelægning, herunder afvanding af gårdarealet samt porten og gennemgangens på 
ejendommene matr.nr. 1560 og 1561, Udenbys Vester Kvarter, København.    
  
Stk. 3. at sikre, at der ikke finder parkering sted i fællesgårdanlægget, og at gårdarealet ikke 
benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt.  
  
Stk. 4. at udarbejde ordensregler for fællesgårdanlæggets benyttelse og opretholde orden i 
anlægget, herunder at holde porten og gennemgangene aflåst.  
  
Stk. 5. at medtage regnskab for drift og vedligeholdelse af gårdanlægget i ejendommenes 
samlede regnskab.  
  
Stk. 6. at tåle, at Københavns Kommune (Gårdhaver under Center for Nye Anlægsprojekter) 
udarbejder ordensregler for gårdanlæggets benyttelse, såfremt ejerne undlader dette.  
  
§ 2.  
  
Nærværende servitut skal godkendes af Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen).  
  
Servitut begæres tinglyst på samtlige de ejendomme, gårdanlægget omfatter, jfr. § 1. De på 
ejendommen tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser, der henvises til i tingbogen, skal 
respekteres.  
  
Påtaleberettigede er ejeren af de omfattede ejendomme og Københavns Kommune (Teknik- og 
Miljøforvaltningen). Uden sidstnævntes tilladelse kan hverken ændringer eller aflysning af 
tingbogen finde sted.  
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§ 3 Hvis gårdlavet på et fremtidigt tidspunkt kommer til at bestå af mere end én ejendomsejer, 
er gårdlauget forpligtiget til at udarbejde en ny vedtægt for gårdlauget i overensstemmelse 
med Københavns Kommunes standardvedtægter for gårdhaver.  
  
§ 4 Hvis der opstår tvister vedrørende økonomi, vedligeholdelse, drift, regnskab eller andre 
forhold vedrørende gårdanlægget, som der ikke er taget højde for i hverken foreningens 
vedtægter eller i vedtægter for fælles gårdanlæg, skal Københavns Kommunes 
standardvedtægter anvendes som retningslinjer for sådanne tvister.  

København V, den 8. oktober 2018 
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