
KØBENHAVNS  KOMMUNE
PLANORIENTERING

Bygge- og Teknikforvaltningen • Plan & Arkitektur

Lokalplan nr.

K
O

N
G

SB
A

K
 IN

FO
R

M
A

T
IK

145

„Fuglebakken“

Vanløse

Fastlægger anvendelsen m.v.

Erhvervsområde

Januar 1990



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

LOKALPLAN NR. 145 

Lokalplan for omriidet begrænset af Hillersdgade, Borups Alle, nord- 
skellet af ejendommen matr.nr. 1014 Utterslev, Ksbenhavn og sstskellet 

af ejendommen matr.nr. 123 ibid. 
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Ksbenhavns  Kommune 
Lokalplan  nr. 145 

Lokalplan for omradet  begrænset af Hillerodgade, 
Borups AlIC, nordskellet af ejendommen matr.nr. 1014 
Utterslev, Kobenhavn og ostskellet af ejendommen 
matr.nr. 123 ibid. 

I henhold til lov om  kommuneplanlægning (be- 
kendtgorelse nr. 391  af  22. juli 1985) fastsættes herved 
folgende  bestemmelser for omradet. 

(j 1. Formål 
FormAIet  med lokalplanen  er  at  fastlægge et ube- 

bygget areal,  der tidligere har  været  anvendt  som 
vandværk,  og  er  velbeliggende i forhold til savel det 
regionale  banesystem  som det  overordnede vejnet, til 
serviceerhverv. 

Det tilstræbes, at ny bebyggelse  indpasses i omgivel- 
serne pA en arkitektonisk og miljomæssig hensigts- 
mæssig  milde, saledes at  de  ubebyggede  arealer  mod 
omgivende, veje  og Grandalsparken fremtræder med 
en  parkagtig karakter. 

(j 2. Område 
Lokalplanomradet  afgrænses  som vist p&  vedhæfte- 

de  tegning nr. 25.809  og omfatter  ejendommen 
matr.nr. 1367 Utterslev, Kobenhavn,  samt alle parcel- 
ler, der efter den 15. oktober 1988 udstykkes fra den 
nævnte  ejendom. 

(j 3. Anvendelse 
Stk. 1. Omradet  fastlægges til erhvervsform81. 
Der mil opfores eller indrettes  bebyggelse til admi- 

nistration, liberale erhverv,  undervisning,  hhndværk 
samt andre virksomheder,  der efter Magistratens  skon 
naturligt kan  indpasses i omradet, og som hojst med- 
forer ubetydelig  forurening. 

Stk. 2. Magistraten  kan tillade, at  der  opfores eller 
indrettes  bebyggelse til offentlige formal, der af Magi- 
straten  anses for forenelige med beliggenheden i er- 
hvervsomradet. 

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan  Magistraten tillade, at  der 
pA ejendommen  opfores eller indrettes enkelte  boliger 
for indehaver, bestyrer, portner eller andre personer 
med lignende tilknytning til virksomheden. 

(j 4. Vejforhold 
Stk. 1. De  eksisterende vejlinier mod  Hillerodgade 

og Borups Alle opretholdes. 

Stk. 2. For det  p&  tegningen med priksignatur viste 
areal af matr.nr. 1367 Utterslev, Kobenhavn, kan det 
eksisterende  vejudlæg  ophæves. 

Stk. 3. Mod  henholdsvis  Borups Al16 og  Hillerodga- 
de mA der etableres hojst Cn overkarsel,  hvis  placering 
og  udformning skal godkendes af Magistraten. 

(j 5. Bebyggelsens  omfang  og  placering 
Stk. 1. Bebyggelsesprocenten  m&  ikke overstige 150. 

Stk. 2. Bebyggelse mA opfores  i  hajst 6 etager inkl. 
tagetage, sAfremt denne  er udnyttelig. 

Stk. 3. Bebyggelsens  hojde mA ikke overstige afstan- 
den til anden bebyggelse pA samme  grund. 

Bestemmelsen  kan  lempes under  forudsætning af, at 
opholds- og arbejdsrum  opnar efter Magistratens  skon 
tilfredsstillende lysforhold. 

Stk. 4. Bebyggelse skal efter Magistratens  nærmere 
godkendelse  placeres  og  udformes  under  hensyntagen 
til den  eksisterende  bebyggelse  og  omgivelserne  i 0v- 
rigt, saledes at  der  opnas en tilfredsstillende arkitekto- 
nisk  fremtræden  i bybilledet. 

(j 6. Bebyggelsens ydre  fremtræden 
Stk. 1. Bygningernes materialer, udformning, farve 

og ovrige  ydre  fremtræden skal efter Magistratens 
skon  være  samstemmende  med  omgivelserne og omrA- 
dets karakter, og eksisterende  bebyggelse  m&  i  nævnte 
henseender  ikke  ændres  uden  Magistratens tilladelse. 

Stk. 2. Ingen  form for skiltning og reklamering mA 
tinde sted uden  Magistratens  godkendelse. 

Stk. 3. Ibrugtagning af bebyggelse  kan efter Magi- 
stratens  nærmere  bestemmelse  betinges af etablering af 
fællesantenneanlæg - hvis placering og udformning 
skal godkendes af Magistraten - eller tilslutning til et 
godkendt  fællesantenneanlæg. 

(j 7. Foranstaltninger  mod  forureningsgener*) 
Bebyggelse skal efter Magistratens  nærmere  godken- 

delse i overensstemmelse  med  miljomyndighedernes 
krav placeres, udfores  og indrettes, silledes at brugere 
i fornodent  omfang  skærmes  mod  stoj og anden for- 
urening fra vej. Det  indendors  stojniveau  i lokaler til 
administration, liberale erhverv,  undervisning og lig- 
nende mA ikke overstige 35 dB(A).**) 

*) Opmærksomheden skal henledes p&. at der i henhold til bekendtgerelse nr. 
121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald og bekendtgerelse nr. 410 af  27. juli 
1977 om  olieaffald  m.v. skal ske indberetning til Magistraten (Miljekontrol- 
len) ved konstatering af forurening af jord med  olie- og kemikalieaffald, og at 
bortskaffelse af forurenet jord ligeledes i henhold hertil, skal ske efter Milje- 
kontrollens anvisninger. 

**) Jf. Miljestyrelsens vejledning nr. 3/1984 om nTrafikstnj i ho1igomrAder.a 
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Q 8. Kollektiv  varmeforsyning Stk. 3. Der skal efter Magistratens  nærmere  godken- 
Bebyggelse mil ikke uden  Magistratens tilladelse ta- delse anlægges et  beplantet  bælte langs lokalplanom- 

ges i brug, far bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt rAdets afgrænsning mod Grandalsparken og mod 
varmeforsyningsanlæg efter Magistratens anvisning. matr.nr. 123 Utterslev, Kabenhavn. 

0 9. Ubebyggede  arealer 
Stk. 1. Friarealet (ekskl. parkerings- og tilkarselsare- 

al) skal være af starrelsesordenen 20 pct. af etageare- 

Stk. 4. Træer skal bevares i videst muligt omfang. 

Q 10. Pitaleret 
alet. Friarealet skal anlægges efter Magistratens nær- Kabenhavns Magistrat har piltaleret for  overtrædel- 
mere godkendelse, og der skal efter Magistratens nær- 
mere bestemmelse indrettes  opholdsarealer  for  de be- 
skæftigede. 

ordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m* etageareal. Par- Den Samlede Magistrat kan indramme sAdanne dis- 
keringsarealer pA terræn skal udformes med beplant- pensationer fra lokalplanens bestemmelser, som ikke 

ning. vil være i strid med principperne  i  planen. 

se af bestemmelserne i  nærværende  lokalplan. 

Stk. 2. Parkeringsdækningen skal være af starrelses- Q 11. Dispensationer 

Nærværende  lokalplan med indhæftede  plan nr. 25.809 er vedtaget af Borgerrepræsentationen i modet  den 14. 
september 1989 og endeligt bekendtgjort  den 2. november 1989. 

Ksbenhavns  Magistrat,  Overborgmesterens  Afdeling,  den 11.  januar  1990 

p. o. v. 

Per  Krogh 
/ Annette  Hansen 

fuldmægtig 

INDF0RT I DAGBOGEN 
den 1 1. januar 1990 

KOBENHAVNS BYRET 
Lyst 

Jette  Ssberg  Lerke 
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