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Allonge til deklaration 04.08.1962-6050-03 E/F Ved Bellevue Bugt:  
 
Allonge til kontrakt om levering af varme fra E/F Ved Bellevue Bugts varmecentral tinglyst på 
matr.nr. 1qq Kristiansholm, 01qp Kristiansholm, 01qo Kristiansholm, 01qn Kristiansholm og 1qm 
Kristiansholm, beliggende Strandvejen 415A-E, 2930 Klampenborg den 4. august 1962 
(dato/løbenr. 04.08.1962-6050-03) (” Deklarationen”). 

 
 

§ 4, stk. 1, i Deklarationen lyder: 
 

”Den leverede varme og det varme vand betales af forbrugeren med den af selskabet 
fastsatte årlige afgift i forhold til den tilsluttede ejendoms bruttoetageareal, iflg. vurderingsfor-
retning 180 m² efter fradrag af atriumgårdens areal.” 

 
 

Deklarationens § 4, stk.1, udgår i sin helhed og erstattes af følgende bestemmelse: 
 

”Udgiften til naturgas fordeles efter 4 stk. hovedmålere: Måler M1 & M2 Atriumhusenes 
rumopvarmning og varmt brugsvand Måler M4 & M5 Selskabets (ejerforeningens) 
rumopvarmning og varmt brugsvand Enheden for målerne er kWh. Enhedsprisen til fordeling 
beregnes ved at dividere de samlede kWh op i den samlede udgift til naturgas. Varmetabet 
fra jordledningerne mellem varmecentralen og atriumhusene (dvs. rørtabet) er aftalt til at 
udgøre 7.000 m³ naturgas for rumopvarmningen og 0 m3 naturgas for varmt brugsvand. 
Rørtabet for rumopvarmningen fordeles mellem samtlige fem atriumhuse og selskabet efter 
de to bebyggelsers til enhver tid værende BBR-arealer (dvs. pt. med 4.235/5.135 til selskabet 
og 900/5.135 til de fem atriumhuse). De fælles ikke-målbare udgifter i varmecentralen for-
deles mellem samtlige fem atriumhuse og selskabet efter de to bebyggelsers til enhver tid 
værende BBR-arealer (dvs. pt. med 4.235/5.135 til selskabet og 900/5. 135 til de fem atrium-
huse). 

 
 

Den interne fordeling af udgifterne mellem atriumhusene er som følger: Værdien af etagee-
jendommens andel af varmetabet fra jordledningerne modregnes i udgifterne til 
rumopvarmning alene. Udgiften til rumopvarmning fordeles i henhold til de opsatte varmeen-
ergimålere i de fem atriumhuse. Udgiften til varmt brugsvand fordeles med 1/5 = 20% til hvert 
hus. Atriumhusenes andel af de fælles ikke-målbare udgifter i varmecentralen fordeles med 
1/5 = 20% til hvert hus.” 

 
 

Med tinglysningen af denne allonge er E/F Ved Bellevue Bugt og den til enhver tid værende 
ejer af matr. nr. 1 qq Kristiansholm, 01qp Kristiansholm, 01qo Kristiansholm, 01qn Kristians-
holm og 1qm Kristiansholm, beliggende Strandvejen [415A-E], 2l930 Klampenborg enige om, 
at afregningen skal ske iht. Deklarationen med ovenfor nævnte ændring. 




