
BYPLAN

K Ø B E N H A V N S  K O M M U N E

Nr. 19
For området omkring Bogholder Allé mellem

Ålekistevej og Jernbane Allé



Byplanvedtægt 

Det  vedtages i medfsr af lov  nr. 181  af  29. april 1938 
om byplaner  jfr.  bekendtgsrelse  nr. 242 af 30. april 
1949 at  pHlægge arealet  begrænset af Akkistevej,  Jy- 
deholmen,  Lsvholmen,  nordskellet  for  matr.-nr. 981 
V a n k e ,  bagskellene  for  grundene  langs  Lovholmens 
ostside,  Klingseyvej,  jernbanens  terram,  Jernbane 
Alle,  Grandals  Parkvej,  Linde  Alle og Hyltebjerg  Alle 
nedennævnte  byplan. 

På vedhæftede  plan  nr. 14277 a er  det af byplanen 
omfattede  omride  angivet  med  svær  sort  linie.  Gade- 
linier og byggelinier er  vist med henholdsvis  fuldt  op- 
trukne og punkterede  linier. 

Byplanen  omfatter - som det i ovrigt  fremgår af 
planen - matr.-nr.ne  13a,  13c,  13d,  13e,  13f,  13  h, 
13  m, 13 n,  130,  13p, 13 q, 13 r, 13 s, 13 t, 13z, 13 O, 

13aa,  13ab,  13ac,  13ae,  13ah,  13ak, 13a1,  13  an, 
13  ao,  13ap,  13au,  13az,  13aæ,  13a0,  13bb,  13bc 
(gadeareal),  del  af 13 bf, (gadeareal),  del af 13 bh  (ga- 
deareal), 13 bk, 13 bm, 13 bn, 13 bq, del af 13 br,  13 bs 
(gadeareal), 13 by, 13 bz, 13 ca, 13 cb, 13 ce, 13 cg, 
13ch,  13ci,  13ck,  13~1,  13cm,  13cn, 13 CO,  13cp, 
13 cq, 13 cr,  13cs, 13 ct,  13  cu,  13cv, 13  cx, 13cy,  del 
af  14 k  (gadeareal), 14 m, 140, 14 r, 14 u, 14 v,  14z, 
14 ac, del af  39 (gadeareal), 40, 49, del af  98 (gade- 
areal), 113,  118,  119,  120,  123,  126,  129,  130, 132, 133, 
153, 156,  311,  939, del af  962 (gadeareal), 963, 981, 982, 
983, 1587,  1851, 2420, 2422, 2423,  2428,  2511 (gadeare- 
al), 2723,  2732, del af 2744 (gadeareal),  del af  2762 
(gadeareal), 2763,  2773,  2847,  2850,  2866,  2884,  2903, 
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2904,  2905,  2910,  2928,  2957,  2958,  2970, 2986, 2991, 
2992,  3027,  3029,  3030,  3034,  3035,  3041, 3045, 3081, 
3088,  3089,  3093,  3094,  3095,  3096,  3097, 3126, 3127, 
3128,  3129,  3136,  3148,  3149,  3150,  3151, 3152, 3153, 
3154,  3185,  3235,  3246,  3247,  3269,  3282, 3283, 3309, 
3311,  3312,  3313,  3317,  3318,  3319,  3320, 3321, 3322, 
3323,  3364,  3366, alle af Vanlese. 

1. 

Gadelinier og byggelinier  indenfor  området  fastsæt- 
tes således: 

Lmholmen,  Flakholmen,  Tornestykket,  Hanebred 
og Hyltebjerg  Alle  opretholdes  alle  i 18,83 m  bredde. 
Klingseyvej,  Jydeholmen  (med  undtagelse af den  ne- 
denfor  under  punkt 2 omtalte  i  forlængelse af Rund- 
holmen sydpå  fmende del),  Bogholder  Alle, Kastanie 
All6 og Linde  Alle  dels  opretholdes  dels  fastlægges 
med en  bredde  på 18,83  m.  Den på  planen  viste  plads 
ved Jydeholmen  opretholdes  som  offentlig  plads. 

Alekistevej  opretholdes  i  sin  nuværende  bredde 
25 m. 

Jernbane 411e fastlægges  i 25 m bredde  med  den 
vestlige  gadelinie  beliggende  i 15 m  afstand  fra  nu- 
værende  midtlinie. 

Grnndals  Parkvejs  vestlige  gadelinie  fastlægges  som 
en  linie, de; ud  for  matr.-nr. 13  ac Vanlnse  ligger  i  en 
afstand af 1,75 m  fra  den  nuværende  gadelinie, og 
derefter med aftagende  afstand som vist  på  planen. 

Indertoften  opretholdes  i 10 m  bredde  og  med  en 10 
m  bred  vendeplads,  som  vist  på  planen.  Desuden  op- 
retholdes  for  såvel  selve  gaden som vendepladsen  en- 
sidige byggelinier  henholdsvis mod  ost og syd  i 12,55 
m  afstand  fra  modstående  gadelinier. 

Der  pålægges  grundene  ved  Kastanie  Alles  ostside 
en byggelinie  i 13,5 m  afstand  fra  gadens  midtlinie. 
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2. 
Det på planen  med  gran  farve  viste  område  omfat- 

tende  den i forlængelse af Rundholmen  sydpå  farende 
del af Jydeholmen,  del af matr.-nr. 130 samt  matr.-nr. 
14 m, 132 og 133, forbeholdes  til  offentlige  formal. 

3. 

De  arealer,  der  pa  planen  er  vist  med rOd farvc, 
fastlægges  som  boligomr5dc  forbeholdt  etagcbebyg- 
gelse. 

Langs  Bogholder Allk’s nordsidc  m2  der  opfnrcs  cn 
bebyggelse  med hajst  4 beboclseslag. Langs  Bogholdcl. 
AllO’s sydside og Kastanie Allb’s vcstsidc m i  der op- 
fares  en  bcbyggclse med hejst 3 fuldc  beboelscslag 
samt  en  kvistetage og vinkeltag. 

På  matr.-nr. 981 m i  opfarcs  en  facadebcbyggclsc 
mod Jydeholmen  med  hajst  3  etager. 

På  arealerne  tillades  opfart  dc for bcbyggclsen  for- 
nadne  b0rneinstitutioner og garager. 

For  martr.-nr. 13 h  opretholdes  dcn  ved  deklaration 
lyst ‘i. septcrnber 1942 fastlagtc  bebyggclsesplan  om 
butiks-,  forretnings- og bcboclsesbebyggelsc. 

4. 

Omradet,  der  p5  planen  er  vist med rad  farvebram- 
me, forbeholdes  villabebyggelse, for hvilken  bestem- 
melserne i deklaration  lyst 22. november 1920 p5  de 
omhandlede  ejendomme  skal  bære  gældende,  jvf.  dog 
pkt. 11. 

5.  

Det p i  planen  med  lilla  farvebræmme  viste  område, 
som  omfatter  matr-nr.ne 13 cy, 2773, 118, 119, 120 og 
1587 ved Jernbane  Alle og Jydeholmen  fastlægges som 
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forretnings- og værkstedsområde,  idet  forretningsbe- 
byggelsen fortrinsvis  må  placeres  langs  gaderne. 

lejligheder  i  forretningsbebyggelsen. 
Det  skal  være  tilladt  at  indrette  enkelte  beboelses- 

Værkstederne  må  ikke  blive  til  ulempe  for  forret- 
ningsbebyggelsen  eller  i  ovrigt. 

6. 

Det  på  planen  med  lilla  farve  viste  område  fastlæg- 
ges som et  område  for  erhverv og lettere  industri. 

a. For  den  del af området,  der  ligger  omkring  Inder- 
toften og Klingseyvej og  som omfatter  matr.-nr.ne 
3312, 3313,  3366,  13 az, 3283,  49,  3185,  3269,  3311,  3282, 
3247, 3246,  3235,  2423,  2422,  113,  2420 og 1851 Vanlose 
skal  folgende  bestemmelser  være  gældende: 

H ~ j d e n  af lodrette  murflader  i  en  bygnings  yder- 

Grundene  må  kun  benyttes  til  oplagsplads,  handels- 
begrænsning  mod  alle  sider må ikke  overstige 10 m. 

eller mindre  fabriksvirksomheder. 
For  matr.-nr. 2423,  2422 og 113 vil  dog  mod Jyde- 

holmen  beboelse  i  noget  storre  udstrækning  kunne 
tillades  efter  magistratens  nærmere  bestemmelse. 

b. For  den  ovrige  del af området,  der  er  begrænset 
af Kastanie  Alle,  vestskellet  af  matr.-nr. 13 aæ,  Jyde- 
holmen, ostskellet af matr.-nr. 156, bagskellene  af 
matr.-nr.ne 13 r og 13 q, ostskellet  for  matr.-nr. 13 q, 
Bogholder  Alle, vestskellet af matr.-nr. 13 h, og en 
linie  i  forlængelse  heraf  indtil  nordskellet  for  matr.- 
nr. 2928, dette  nordskel,  bagskellene  for  matr.-nr.ne 
2928 og 2910, bag- og vestskel  for  matr.-nr. 13 CV, 

Grondals  Parkvej,  ostskellet  for  matr.-nr. 13 0 og 
nordskellene  for  matr.-nr. 13 0 og 13 ao  til  Kastanie 
Alle skal ferlgende bestemmelser  være  gældende: 

Grundene  inden  for  området  må  kun  bebygges  med 
en udnyttelsesgrad  efter  byggeloven af 29. marts 1939 
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rj  49, stk. 3 dog således a t  magistraten  i  ganske  særlige 
tilfælde  kan  tillade  en  noget herjere udnyttelsesgrad. 

Langs  Kastanie  All6  fastlægges  en  byggelinie i 13,s 
m  afstand  fra  denne  gades  midtlinie. 

Herjden af lodrette  murflader i en  bygnings  yderbe- 
grænsning  må  ikke  overstige 15 m.  Bygninger  p% Bog- 
holder Alle’s nordside  og på Jydeholmens  sydside  med 
facade mod disse gader må dog  på  alle  sidcr  ikke  have 
en hrajde af lodrette  murflader på mere  end 12,5 m og 
herjde til tagryg  m5 herjst v z r e  17,s m. 

P i  matr.-nr. 13 q ved  Bogholder AlIC’s nordsidc m i  
der  inden for en  afstand af 25 m  fra  bagskcllrt  ikkc 
opfares nogen bygning herjerc end c m  etagc (med : $ , O  

m indvendig  hejde),  dog  at  den  langs  grundcns  vest- 
skel beliggende I-etages  bygning m i  foragcs  med en 
etage i det  omfang,  det  lovligt  kan  gcnnemf0res. 

For  matr.-nr. 13 ac  ved  Grendals  Parkvej  oprethol- 
des  den ved deklaration  lyst 25. februar 1937 tilladtc. 
beboelsesbygning  mod denne  gade, dog at  der  tillades 
indrettet  butikker og udstillingslokaler i stueetagen 
og i ervrigt kontor- og lagcrlokalcr. 

For hele omrddet galder,  at  der  kun mii indrettes 
sridannc virksomheder,  der  ikke  efter  magistratens 
sk0n  er  til  ulempe  for  de  omboende,  sisom  vcd  r0g, 
larm, ilde lugt  eller  ved  at  frembyde  ubehageligt  skue. 
Virksomhederne mii i ervrigt v a r e  i overensstemmclse 
med  de  bestemmelser,  der p i  anden mride m i t t e   v z r c  
gældende for sidanne.  Der  tillades  efter  magistratens 
nærmere godkendelse indrettet  enkelte boliger  for  de 
i  virksomhederne  beskæftigede. 

Grund, bebyggelse og indhegning  skal ti l  enhver tid 
fremtræde med et  efter  magistratens skern passende 
udseende og der  skal,  for s i  vidt  det  kan  lade  sig  garc, 
tages hensyn til  eksisterende  beplantning. Alle  yder- 
mure skal facadebehandles. 
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7. 
For  hele  det af nærværende  byplan  omfattede om- 

råde  skal ferlgende bestemmelser  være  gældende: 
Der  må,  efterhånden som forholdene  g0r  det  påkræ- 

vet - i  overensstemmelse  med  byggelovens  bestem- 
melser, om fornedent  ved reguleringskommissionens 
eller  taksationskommissionens  medvirken - foretages 
sådanne  omlægninger af ejendomsgrænser og andre 
foranstaltninger,  som  efter  magistratens skern må  an- 
ses for nerdvendige for  en  hensigtsmæssig  ordning af 
bebyggelsen og en  tilfredsstillende  udformning af de 
ubebyggede  arealer. 

8. 

Foranstående  bestemmelser  skal  ikke  være  til  hin- 
der  for  bibeholdelse af den  inden  for  det  samlede om- 
råde  eksisterende  bebyggelse og dens  nuværende ud- 
nyttelse,  forudsat  at  såvel  denne  bebyggelse som  be- 
nyttelsen  ikke  strider mod de  i  givne  byggetilladelser 
tagne  forbehold og i ervrigt er lovlig. 

9. 

De  i  deklaration  lyst 6. januar 1939 på  matr.-nr. 
13 ct  ved  Bogholder Allk’s nordside  indeholdte be- 
stemmelser om  bebyggelsens  benyttelse  ophæves  fra 
den  dag,  nærværende  byplanvedtægt  træder  i  kraft, 
som stridende mod vedtægten. 

10. 
Kun Kerbenhavns magistrat  har  påtaleret  for  over- 

trædelse af nærværende  vedtægt. 
Den  samlede  magistrat  kan indrermme mindre lem- 

pelser  i  vedtægtens  bestemmelser,  for så vidt  man 
ikke  derved  ændrer  karakteren af det  kvarter, bypla- 
nen serger at  skabe. 



11. 
Forandringer  i  nærværende  byplan  kan  ske ved 

kommunalbestyrelsens  beslutning og indenrigsmini- 
steriets  godkendelse  efter  reglerne  om  vedtagelse og 
godkendelse af nye  planer, jfr. byplanlovens 3 5. 

I medfar af lovbekendtgarelse  nr. 242 af 30. april 
1949 af lov om byplaner  godkendes  foranstående  af 
Kabenhavns  magistrat  vedtagne  forslag  til  en  byplan- 
vedtægt  for  et  område  i  Vanlase  omkring  Bogholder 
All6  mellem  Alekistevej og Jernbane All6 i K ~ b e n -  
havns  kommune. 

BoZig,ministeriet, den  2 .  august  1951. 

Indhæftede  vedtægt  med  ligeledes  indhæftede  plan 
14277 a, der  er  vedtaget af Kabenhavns  kommunalbe- 
styrelse  i  dennes  made  den 8. juni 1950, begæres  her- 
ved  i  henhold  til § 10 i lov nr. 181 af  29. april 1938 om 
byplaner,  jfr.  bekendtgarelse  nr. 242 af  30. april 1949 
med  den  i  loven  foreskrevne  retsvirkning  tinglyst på 
matr.-nr.ne 13 a, 13  c,  13 d,  13 e, 13 f ,  13 h,  13  m,  13 n, 
130,  13p,  13q,  13r,  13s, 13 t,   13z,  130, 13 aa,  13ab, 
13 ac,  13ae, 13 ah,  13ak,  13a1, 13 an, 13 ao,  13  ap, 
13 au, 13 az, 13 aæ, 13 aa, 13 bb, 13  bc (gadeareal),  del 
af 13 bf (gadeareal),  del af 13  bh  (gadeareal),  13  bk, 
13 bm, 13 bn, i 3  bo, del af 13  br,  13  bs  (gadeareal), 
13by,  13bz,  13ca,  13cb, 13  ce, 13cg,  13ch,  13ci, 
13ck,  13~1,  13cm,  13cn,  13c0,  13cp,  13cq,  13cr, 
13 cs, 13 ct, 13 cu, 13 cv, 13 cx, 13  cy,  del af 14 k (gade- 
areal), 14 m, 14 o, 14 r, 14 u, 14 v, 14 z, 14 ac,  del af  39 
(gadeareal), 40, 49, del  af 98 (gadeareal), 113, 118,  119, 
120, 123, 126,  129,  130,  132,  133, 153, 156, 311, 939, del 
af  962 (gadeareal), 963,  981, 982, 983, 1587, 1851, 2420, 
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2422, 2423, 2428, 2511 (gadeareal), 2723, 2732, del af 
2744 (gadeareal), del af 2762 (gadeareal), 2763, 2773, 
2847, 2850, 2866, 2884, 2903,  2904,  2905, 2910, 2928, 
2957, 2958, 2970, 2986, 2991, 2992, 3027, 3029, 3030, 
3034, 3035, 3041, 3045, 3081, 3088, 3089, 3093, 3094, 
3095, 3096, 3097, 3126, 3127, 3128, 3129, 3136, 3148, 
3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3185, 3235, 3246, 
3247, 3269, 3282, 3283, 3309, 3311, 3312, 3313, 3317, 
3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3364, 3366, alle af 
Vanlese. 

De på  den  indhæftede  plan 14277 a  anfarte  matr.-nr.e 
har  under  byplansagens  behandling  været  genstand 
for matrikulære  ændringer,  idet  matr.-nr. 13 be og 
3234 Vanlase er  afskrevet  til  umatrikuleret  gade (In- 
dertoften) og udgået af matriklen  hvorhos  matr.-nr. 
2900 ibid. er  henlagt  til  matr.-nr. 13 t  ibid. og ligeledes 
udgået af matriklen.  De  ændrede  matrikulære  forhold 
er vist  på  indhæftede  plan 14963 b. 

Kabenhavns   magis t ra t ,  den 31. augus t  1951. 

INDF0RT I DAGBOGEN 
FOR KBBENHAVNS BYRET 

den 3. september 1951 

Lyst 

Matr.-nr.: 13 c, 13 h, 13 m, 13 n, 13 o, 13 cv, 13 cy, 118, 
119, 120, 2773, 2904, 2905, 2910, 2928 og 3269. 

Kvarter: Vanlose. 

Bestemmelsen i byplanvedtægtens  post l ,  stk. 4,  om 
fastlæggelse af Jernbane All6 i 25 m  bredde  med  den 
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vestlige  gadelinie  beliggende  i 15 m  afstand  fra  nu- 
værende  midtlinie  udgår og erstattes af fslgende: 

Jernbane A116 opretholdes  i  sin  nuværende  bredde 
på 18,83 m. 

Denne  vedtægtsændring  er  vedtaget af Kerbenhavns 
kommunalbestyrelse  den 13. januar 1966. 

Magistratens 4.  afdel ing,  
d e n  21. n o v e m b e r  1966. 

I medfsr af Q 1, jfr. 3 5,  stk. 3, i  lov om byplaner 
(lovbekendtgerrelse nr. 160  af 9. maj 1962) godkendes 
foranstående af Ksbenhavns  kommunalbestyrelse  ved- 
tagne  forslag  til  tillæg  til  byplanvedtægt  for  et om- 
råde  i  Vanlsse  omkring  Bogholder  Alle  mellem &e- 
kistevej og Jernbane Alle i Ksbenhavns  kommune. 

Bol igminis ter ie t ,   den  4 .  j anuar  1967 

INDF0RT I DAGBOGEN 

den 19. januar 1967 

K0BENHAVNS BYRET 

Lyst 

For  det  på  vedhæftede  plan  nr. 22.290 med sort  be- 
grænsningslinie  viste  område  ændres  bestemmelserne 
i byplanvedtægtens  post 6 til ferlgende: 

sområdet  fastlægges  til  etageboligbebyggelse,  idet 
der dog på  ejendommene mod Kastanie All6 og matr.- 
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nr. 13 ae  tillige  kan  indrettes  sådanne  erhvervsvirk- 
somheder,  som efter  magistratens  sksn  ikke  er  til  gene 
for den  omliggende  boligbebyggelse.  Efter  magistra- 
tens nærmere  godkendelse  kan  der  opfsres  eller  ind- 
rettes  bebyggelse  til  kollektive  anlæg,  der  naturligt 
finder  plads  i  et  boligområde, såsom vuggestuer og 
bernehaver. 

Udnyttelsesgraden  må  ikke  overstige 1,O. 
Bebyggelsens  hajde  må  ikke  overstige 12,5 m  sva- 

rende  til 4 etager.. 
Denne  vedtægtsændring  er  vedtaget af Kabenhavns 

kommunalbestyrelse  den 23. september 1976  og den 
28. april 1977. 

Kobenhavns   magis t ra ts  4 .  afdel ing,  
d e n  14.  j u l i  1977.  

Foranstående  byplanvedtægt  godkendes i medfsr af 
9 57, stk. 1, i  lov  nr. 287  af 26. juni 1975 om kommune- 
planlægning,  jfr. $ 17, stk. 2, i miljaministeriets  be- 
kendtgarelse  nr. 28 af 21. januar 1977 om henlæggelse 
af opgavrr og befajelser til planstyrelsen. 

Planstyrelsen,   den 24.  november  1977. 

Indhæftede  vedtægtsændring med ligeledes  indhæf- 
tede  plan  nr. 22.290 begæres  herved  tinglyst p5 ejen- 
dommene  matr.-nr. 13 d, 13 c ,  13 m, 13 n, 13 o, 13 t, 
13 ae,  13 ak, 13 al. 13 bk, 13 ce, 13 cx og 2884 Vanlsse. 

Kobenhavns   magis t ra ts  4. afdel ing,  
d e n  5 .  januar 1978. 



11 

I henhold  til  bestemmelserne  i 8 36, stk. 1, i lov cm 
kommuneplanlægning af 26. juni 1975 meddeles her- 
ved  samtykke  til  tinglysning af nærværende  doku- 
ment.  Samtidig  erklæres  det. a t  tilvejebringelse af en 
lokalplan  ikke  er påkrzevet. 

Kabe~lhavns magistruts 4 .  afdeling, 
den 5 .  januar 1978. 

INDF0RT I DAGBOGEN 
den G. januar 1976 

K0BENHAVNS BYRET 

Lyst 

Foranstående byplanvedtaegt ophwes herved for sii vidt 
angår ejendommene matr.nr. 13 h, 13 z, 13 Ø, 13 ac, 13 an, 
13 ao, 13 ap, 13 au, 13 aØ, 13 bn, 13 bm, 13 cv, 2910 og 2928 
og dele af 13 m, 13 n og 13 o Vanlose, Kobenhavn, jfr. 0 10, 
stk. 1, i lokalplan lyst 4. oktober 1982. 

K@benhavrrs magistruts 4 .  afdeling, 
den 12.  april 1983. 

INDFØRT I DAGBOGEN 
den 13. april 1983 

KØBENHAVNS  BYRET 
LYST 
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