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Vandkunsten 15. januar 2021

Materialet er udarbejdet som sælgers prospekt og skal ikke ses som en salgsopstilling. 
Der kan forekomme ændringer undervejs i projektet, hvorfor materialet er med forbe-
hold. Nogle af tegningerne viser løsninger og materialer, du kan vælge mod en merpris. 
Beskrivelse af de materialer, som følger med boligen, finder du i materialebeskrivelsen.

Billeder og 3D visualiseringer af bygningen, interiør og udsigt er med forbehold for æn-
dringer. Møbelinteriør på plantegninger medfølger ikke.

Træer og beplantning på illustrationer viser, hvordan det forventeligt vil se ud om 5-10 
år, såfremt den viste beplantning vælges, og området passes og plejes. Angivne visual-
iseringer er alene anslåede og vejledende, hvorfor køber ikke kan støtte ret på sådanne 
angivelser. 
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 1

mål 1:100
målsætning er vejledende

Gårdrum

adgang

adgang
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gard.
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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Nord

Plads til
vaskem

askine

entré

alkove

toilet/bad

adgang

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 2

mål 1:100

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



Nord

entré

toilet/bad

adgang

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 2

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 3

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 4a

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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Lejlighedsnummer 5a

mål 1:100
målsætning er vejledende

2 sal

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 6a

mål 1:100
målsætning er vejledende

2 sal

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 7a

mål 1:100
målsætning er vejledende

2 sal

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 8a

mål 1:100
målsætning er vejledende

2 sal

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021



entré
vær.

ventilation

køkken/ophold

adgang

adgang

toilet

værelse

Plads til
vaskemaskine

arb.pl

toilet/bad

værelseværelse

spansk altan

fransk altan

Nord

ophold

fransk altan

tagterrasse

GårdrumStue etage 1 sal

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 9a

mål 1:100

2 sal

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



entré
vær.

ventilation

køkken/ophold

adgang

adgang

toilet

værelse

arb.pl

toilet/bad

værelseværelse

spansk altan

fransk altan

Nord

ophold

fransk altan

tagterrasse

GårdrumStue etage 1 sal
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Lejlighedsnummer 9a

mål 1:100
målsætning er vejledende

2 sal

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 10a

mål 1:100
målsætning er vejledende

2 sal

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 11a

mål 1:100
målsætning er vejledende

2 sal

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 13

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 14

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 16

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021



N
ord

entré

adgangtoilet/bad

Plads til
vaskem

askine

værelse

værelse
fransk altan

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 18

mål 1:100

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



N
ord

entré

adgangtoilet/bad

værelse

værelse
fransk altan

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 18

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 19

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 21

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021



Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 22

mål 1:100

N
ord

køkken/ophold

værelse

Plads til
vaskemaskine

værelse værelse

toilet/bad

gard.

adgang

væ
re

ls
e

altan

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 22

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 23

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 24

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 25

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 27

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 36a

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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mål 1:100
mål er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 43

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 45

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 46

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 47

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021



Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 48

mål 1:100

Nord

walk-in

køkken/ophold

værelse

Pl
ad

s 
til

va
sk

em
as

ki
ne

værelse værelse

entré toilet/bad
alkove

adgang

fransk altan

altan

sp
an

sk
 a

lta
n

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



Gårdrum
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Lejlighedsnummer 48

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 49

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 51

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

toilet/bad

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021



værelse

køkken/ophold

Plads til
vaskemaskine

adgang

toilet/bad

værelse

gard.

spansk altan

N
or

d

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 62

mål 1:100

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



værelse

køkken/ophold

adgang

toilet/bad

værelse

gard.

spansk altan

N
or

d

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 62

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 63

mål 1:100
målsætning er vejledende

Gårdrum

altan

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 64

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 65

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 66

mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021



værelse

køkken/ophold

Plads til
vaskemaskine

adgang

toilet/bad

værelse

gard.

kold karnap

N
or

d

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 67

mål 1:100

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



værelse

køkken/ophold

adgang

toilet/bad

værelse

gard.

kold karnap

N
or

d
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 67

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 68

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 69

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 70

mål 1:100
målsætning er vejledende

toilet/bad

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 71

mål 1:100
målsætning er vejledende

toilet/bad

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 72

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Lejlighedsnummer 73

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Lejlighedsnummer 74

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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målsætning er vejledende

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021

Nærværende plantegninger er udarbe-
jdet efter retningslinjerne i Dansk Ejen-
domsmæglerforenings branchenorm for 
arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte 
mål fra væg til væg ikke tager højde for 
indsat inventar såsom skabe, køkkenin-
ventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er 
baseret på opmåling af arkitekttegninger 
for det ikke færdigbyggede projekt. 
Opførelsen af et byggeri vil indeholde 
afvigelser indenfor gældende toleran-
cenormer, og mindre projektændringer 
eksempelvis ved færdigprojektering og 
afsætning af vægge under udførelsen 
kan forekomme rimelige, rigtige og hen-
sigtsmæssige og kan medføre, at de 
endelige mål afviger fra ovenstående 
afrundede mål. Vi tager derfor forbehold 
for afrundings-, afsætnings-, måle og 
skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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målsætning er vejledende

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021

Nærværende plantegninger er udarbe-
jdet efter retningslinjerne i Dansk Ejen-
domsmæglerforenings branchenorm for 
arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte 
mål fra væg til væg ikke tager højde for 
indsat inventar såsom skabe, køkkenin-
ventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er 
baseret på opmåling af arkitekttegninger 
for det ikke færdigbyggede projekt. 
Opførelsen af et byggeri vil indeholde 
afvigelser indenfor gældende toleran-
cenormer, og mindre projektændringer 
eksempelvis ved færdigprojektering og 
afsætning af vægge under udførelsen 
kan forekomme rimelige, rigtige og hen-
sigtsmæssige og kan medføre, at de 
endelige mål afviger fra ovenstående 
afrundede mål. Vi tager derfor forbehold 
for afrundings-, afsætnings-, måle og 
skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.



Nord

vær
11,0 m2

fælles

toilet

vær
9,0 m2

kælder
trappe

adgang

adgang

VÆRKSTED

TEENAGEVÆRELSERF3
Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Værksted

mål 1:100
målsætning er vejledende

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 15. januar 2021



Nord

vær
11,0 m2

fælles

toilet

vær
9,0 m2

kælder
trappe

adgang

adgang

rampe til kælder

VÆRKSTED
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EcoVillage - Ørestad

Værksted

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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EcoVillage - Ørestad

F2 - Teenageværelser

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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F3 - Gæsteværelser

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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F4 og F5 - Fællesvaskeri og aktivitetsrum

mål 1:100
målsætning er vejledende
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barnevognsrum

toilet/bad

AKTIVITETSRUM

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021
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Nord
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Drivhus

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 15. januar 2021


