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KØbenhavns  Kommune 
Lokalplan  nr. 256 

Lokalplan  foret  område begraenset af Jernbane 
All&  Bogholder AM, ostskellet af ejendommene 
matr.nr.ne 13ct, 983,  981,  1862,  980,  948,  479, 
429,325 og 323  Vanlose,  Kobenhavn,  Klingsey- 
vej samt  Jernbanens terraen. 

I henhold  til  lov  om  planlzgning  (lovbekendt- 
ggrelse  nr.  746 af 16.  august  1994) fastlaegges 
herved  folgende  bestemmelser  for  området. 

0 1. Formål 

Formålet  med  lokalplanen  er 
a t  området  ved  Indertoften  kan  udvikles til et 

blandet  erhvervsområde  som  tilgodeser  mo- 
derne  virksomheders  behov og samtidig  sikrer 
en miljØmaessig hensyntagen til de tilgraen- 
sende  boligområder,  mens  den  resterende  del 
af området faerdiggores som  et  blandet  bolig- 
og erhvervsområde, 

at fastholde og udbygge  områdets  byarkitekto- 
niske  kvaliteter  med  sluttet  randbebyggelse 
langs  Jernbane All6 og Jydeholmen  samt  den 
Østligste del af  Bogholder AM, 

at sikre  Jernbane All6 som  bydelens  centerstrog, 
samt 

at ophaeve Byplanvedtaegt nr. 19 for  denne  del af 
byplanområdet og erstatte bestemmelser,  der 
ikke  er i overensstemmelse  med  Kommune- 
plan 1993. 

9 2. Område 

Stk. /. Lokalplanen afgraenses som vist på  ved- 
hzftede  tegning nr.  26.749 og omfatter  ejendom- 
mene  matr.nr.ne  13c,  13p,  13y,  13r,  13s, 13~2,  
13aa., 13bc  (vejareal), 13cy, 49, 1 13, l 18, l 19, 
120,  153,  156, 31 I ,  1587, 1851, 2420,  2422, 
2773,2904,2905,3  185,3246,3247,3269,3282, 
3283,33 1 1,33 12, 33 13,3366, 3437 alle VadØ- 

se,  Kgbenhavn,  samt  del af umatrikuleret  vejare- 
al  ibid. i Jydeholmen og umatrikuleret  privat 
vejareal  ibid.  Indertoften  samt  alle  parceller, der 
efter  den l .  august  1994  udstykkes  fra de naevnte 
ejendomme. 

Stk. 2. Lokalplanområdet  opdeles i underom- 
råderne I og II som vist  på  tegningen. 

0 3, Anvendelse 

Stk. l .  For  område I galder: 
a) Omridet fastlaegges til  lettere  industri-,  hånd- 

vaerks-, lager-,  engros- og transportvirksom- 
hed'med dertil  horende  administration og lig- 
nende,  samt til serviceerhverv,  såsom  admini- 
stration,  liberaleerhverv,  voksenundervisning 
samt  andre  virksomheder,  der  efter  Magistra- 
tens  skon  naturligt  kan  indpasses i området. 
Endvidere  kan  der  efter  Magistratens  godken- 
delse  indrettes  virksomheder af offentlig/al- 
men  karakter,  såsom  tekniske anlaeg, der  er 
forenelige  med  anvendelsen til blandet  er- 
hverv. 

b) I det  på  tegning  nr.  26.749  med  skravering 
viste område må der  ikke udØves virksomhed, 
som i mere  end  uvzsentlig grad kan medfØre 
forurening,  jf.  dog fs 7,  stk. 2. 
I den Øvrige del af området  må  der  ikke  udoves 
virksomhed, som i mere  end  ubetydelig  grad 
kan  medfore  forurening. 

c) Uanset  pkt.  a)  kan  Magistraten  tillade,  at  der 
opfores  eller  indrettes  enkelte  boliger  for  inde- 
haver,  bestyrer,  portner  eller  andre  personer 
med  lignende  tilknytning til virksomheden, 
idet  det dog i området,  hvor  der  kan  tillades 
mere  end  ubetydelig  forurening forudsaettes, 
at det  dokumenteres,  at  boligerne  er  nodvendi- 
ge  for  virksomhedens  drift og i  ovrigt  kan 
indpasses på miljØmaessig forsvarlig måde. 
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Tilladelse i dette  område kan gores  betinget  af, 
at  boligerne nedlaegges, såfremt  der  efter  Ma- 
gistratens  skon  måtte  opstå en miljomaxsig 
begrundelse  herfor. 

d)  Der  må  endvidere  opfgres  eller  indrettes  be- 
byggelse til salg af udvalgsvarer  med  tilknyt- 
ning til virksomhederne. 

Stk. 2. For omride I I  galder: 
Området fastlaegges til bolig  og  serviceerhverv. 

Fordelingen af bolig- og serviceerhvervsanven- 
delsen  skal  ske  efter  folgende  retningslinier: 
a) Ejendommen  matr.nr. I3cy Vanlose,  Koben- 

havn, fastlaegges til serviceerhverv,  såsom  ad- 
ministration,  liberale  erhverv,  butikker  og 
voksenundervisning,  samt  håndværk og andre 
virksomheder,  der  efter  Magistratens  skon kan 
indpasses i området. 

b) Ejendommene  matr.nr.ne I3aa og 13s Vanlo- 
se,  Kobenhavn, fastlaegges til  boliger og ser- 
viceerhverv,  såsom  administration,  liberale 
erhverv,  hoteller og undervisning,  samt  hånd- 
værk og  andre  virksomheder,  der  naturligt  kan 
indpasses  i  området.  Endvidere  kan  der  efter 
Magistratens naermere godkendelse  indrettes 
kollektive anlzg og institutioner - herunder 
vuggestuer og bornehaver - samt  sociale,  kul- 
turelle og miljgmaessige servicefunktioner,  der 
er  forenelige  med  områdets  anvendelse til 
boliger og serviceerhverv. 

c)  De Øvrige ejendomme fastlaegges til  boligfor- 
mål. 
Der  kan  efter  Magistratens naermere godken- 
delse  opfores  eller  indrettes  kollektive anlaeg 
og institutioner - herunder  vuggestuer og bor- 
nehaver - samt  andre  sociale,  kulturelle og 
miljomaessige servicefunktioner,  der  er  for- 
enelige  med  anvendelsen til boliger. 

d)  Den  nederste  etage  mod  Jernbane All6 fast- 
laegges til  publikumsorienterede  serviceer- 
hverv,  såsom  butikker,  restauranter  og  lignen- 
de. 

e) I stueetagen  mod  Jydeholmen og Bogholder 
Alle,  samt 1. sal mod  Jernbane  Alle  kan  der 
indrettes  serviceerhverv. 

f) Der  må  ikke  udoves  virksomhed,  som i mere 
end  ubetydelig  grad  kan  medfore  forurening. 

g) Nyt  lejlighedsbyggeri  skal  indrettes  overve- 
jende  med  familieboliger. 

0 4. Vejforhold  og  byggelinier 

Stk. Z. Mod  Klingseyvej,  Jernbane  Alle,  Jyde- 
holmen,  Bogholder All6 og Indertoften  (inkl. 
vendeplads)  opretholdes  de  eksisterende  vejlini- 
er. 

Mod  Bogholder All6 og Klingseyvej fastlaeg- 
ges  bebyggelsesregulerende  byggelinier i en af- 
stand af 9,415  m  fra  midtlinien  som vist p i  
tegningen. 

Mod  Indertoften og vendepladsen for  enden af 
denne fastlaegges ensidige  bebyggelsesregule- 
rende  byggelinier  henholdsvis  mod  ost og syd i 
12,55  m  afstand fra  modstående  gadelinier  som 
vist på tegningen. 

Langs  vestskellet  på ejendommene matr.nr.ne 
13az, 3246,3247,3282,33 1 l og 33 12 Vanlose, 
Kobenhavn, fastlaegges en  bebyggelsesregule- 
rende  byggelinie i en afstand af 5 m fra skel  mod 
villaområdet,  som  vist  på  tegningen. 

De  på  tegningen  med  priksignatur  viste  vejud- 
læg kan ophaeves, når  betingelserne  herfor i hvert 
enkelt tilfaelde er  opfyldt. 

Stk. 2. Der fastlaegges 3 m hjgrneafskaeringer 
ved Jernbane All6 og 5 m hjgrneafskaering ved 
Indertoften og dennes  vendeplads. 

Stk. 3. Den  offentlige  stiforbindelse  (ejendom- 
men  matr.nr. 136c, Vanlose,  Kgbenhavn)  mel- 
lem  Klingseyvej  og  Jernbane  Alle,  langs  jernba- 
nen,  opretholdes. 

0 5. Bebyggelsens omfang  og  placering 

Stk. 1. For  omrdde I galder: 
a) Bebyggelsesprocenten  må  ikke  overstige l l O. 
b) For ejendomme med facade mod Jydeholmen 

skal bebyggelse opfores som sluttet bebyggelse 
i vejlinien, i h~jst4etagermed udnyttet tagetage. 
Bebyggelse i området i Øvrigt må hojst opfores 
i 3 etager samt udnyttet tagetage. Hojden af 
facader må  ikke overstige 10 m. 

c)  Bebyggelsens  hejde  må  ikke  overstige  4  m + 
afstanden til naboskel. 

d)  Bebyggelsens  hojde  må  ikke  overstige  afstan- 
den til anden  bebyggelse  på  samme  grund. 
Bestemmelsen  kan  lempes  under  forudsax- 
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ning  af,  at  opholds- og arbejdsrum  opnår  efter 
Magistratens  skgn  tilfredsstillende  lysforhold. 
Bebyggelse  kan  tillades  opfort  i  mindre  af- 
stand  end 2,5 m fra skel mellem  ejendomme i 
området. 
Uanset  pkt.  a) og b) kan der udfgres  glasind- 
aekninger og lignende,  hvor  det  er  begrundet  i 
bygkologiske  hensyn, og når  det  findes  arki- 
tektonisk forsvarligt, og friarealforholdene  ikke 
derved  forringes  på  utilfredsstillende  måde. 

Stk. 2. For omriide II gelder: 
Bebyggelsesprocenten  må  ikke  overstige 1 1 0. 
Bebyggelse  langs  Jernbane  Alle,  Jydeholmen 
og en ca. 70 m  lang straekning af Bogholder 
Alle  nzrmest  Jernbane All6 skal  opfgres  som 
sluttet  bebyggelse i vejlinien.  Langs  den Øvri- 
ge del af Bogholder All6 skal  bebyggelse 
opfgres  fritliggende  med  gavl  eller  facade  i 
byggelinien. 
Bebyggelse  må hgjsst opfores  i 4 etager  med 
udnyttet  tagetage. 
Bebyggelse  mod  Jernbane All6 skal  opfores  i 
mindst 3 etager  med  udnyttet  tagetage. 
Husdybden  på  sluttet  bebyggelse må maksi- 
malt vaere ca. 10 m. Kravet kan fraviges,  når 
arkitektoniske  eller  andre saerlige hensyn  taler 
for  dette, og når  bebyggelsen  overholder de  ca. 
1 O m  regnet  som  et  gennemsnit. 
Ved nybyggeri  kan  Magistraten  forlange  hus- 
dybden  tilpasset  husdybden  på  naboejendom- 
mene. 
Uanset  de i pkt.  d)  faslagte  bestemmelser  kan 
magistraten  tillade,  at der  på  ejendommene 
mod  Jernbane  Alle  nord  for  Jydeholmen i 
gårdrummet  kan  opf@res  butiksbyggeri i stØr- 
re  omfang i tilknytning  til  randbebyggelsen. 
Fritliggende  bebyggelses  hgjde  må  ikke  over- 
stige 3 m + afstanden til naboskel. 
Hprjden af en  eventuel  trempel  må  ikke  over- 
stige 1 m. 
Uanset  pkt.  a) og d) kan der udfgres  glasind- 
aekninger og  lignende,  hvor  det  er  begrundet i 
bygkologiske  hensyn, og når  det  findes  arki- 
tektonisk forsvarligt, og friarealforholdene  ikke 
derved  forringes  på  utilfredsstillende  måde. 
Uanset  de i pkt.erne b), og c) fastlagte  bebyg- 
gelser  kan  der opfprres mindre  bygninger i 6n 
etage til fdleshuse, skure,  legehuse,  liggehal- 

ler og lignende  samt  byokologiske  foranstalt- 
ninger, jf.  dog Q 9, stk. 3 b). 

6 6. Bebyggelsens ydre  fremtraeden 

Stk. l .  For hele lokalplanområdet g d d e r :  
Bygningernes  facade  skal,  for så vidt  angår 
materialer,  udformning, farve og Øvrige ydre 
fremtraeden efter  Magistratens  skgnvaere  sam- 
stemmende  med  omgivelserne og områdets 
karakter, og eksisterende  bebyggelse  må  i 
naevnte henseender  ikke aendres uden  Magi- 
stratens  tilladelse. 
Ingen  form for  skiltning og reklamering  må 
finde  sted uden  Magistratens  tilladelse. 
Ibrugtagning af bebyggelse  kan  efter  Magi- 
stratens naermere bestemmelse  betinges af eta- 
blering af faellesantenneanlaeg - hvis  placering 
og udformning  skal  godkendes af Magistraten 
- eller  tilslutning  til  et  godkendt faellesanten- 
neanlaeg. 

Stk. 2. For område I gelder: 
Facader  skal  på  bebyggelse  langs  Jydeholmen 
udformes  med  passende  variation  efter  Magi- 
stratens  skgn.  Facadeenheder  må  ikke  oversti- 
ge  ca. 40 m. 

b)  Tage på  bebyggelse  langs  Jydeholmen  skal 
udformes  som  sadeltage  eller  med  anden  tag- 
form  med skrå tagflader.  Udformningen  skal 
godkendes af Magistraten.  Udnyttede  tagetager 
skal,  mod  gaden,  udformes  med  kviste. 
Facadebelysning og belysning af ubebyggede 
arealer  må  ikke ved blznding,  reflekser,  far- 
ver eller  ved  sit  udseende vaere til  ulempe  for 
omgivelserne  eller  virke skaemrnende. 

Stk. 3. For område I I  gudder: 
Facader  skal  udformes  med  passende  varia- 
tion efter  Magistratens  skgn.  Facadeenheder 
må  ikke  overstige  ca. 40 m. 
Tage skal udformes som sadeltage eller med 
anden tagform med skrå tagflader. Udformnin- 
gen skal godkendes af Magistraten. Udnyttede 
tagetager skal, modgaden, udformes medkviste. 
Frie  gavle skal behandles som facader og 
forsynes  med  vinduer,  og  tage  kan  forlanges 
afvalmet. 
Opgange i boligbebyggelser, opfØrt som slut- 
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tet  bebyggelse, skal forsynes  med  adgang i 
begge  facader. 

e)  Langs  Jernbane All6 skal  facadeaendringer  på 
eksisterende  bebyggelse  udfores  således,  at 
der  efter  Magistratens  sk@n  tilvejebringes  en 
god  helhedsvirkning. 
Faste  baldakiner  må  kun opsaettes i saerlige 
tilfzlde,  såfremt  der  efter  Magistratens skØn 
kan opnås en god  helhedsvirkning og sam- 
menhaeng med  facadens Øvrige udformning. 
Der  må  ikke  etableres  sammenhaengende  fa- 
cader,  der raekker  ud over  den  enkelte byg- 
ningsenhed. 
Butiksfacader skal fremtraede med udstillings- 
vinduer.  Vinduer  må  ikke blaendes ved til- 
klaebning og  lignende,  således  at  de  får  karak- 
ter af facadebeklaedning. 
Skilte,  reklamer,  lysinstallationer,  markiser, 
udhaengsskabe og  andet  facadeudstyr  skal 
udformes  således,  at  der  efter  Magistratens 
skon  tilvejebringes  en  god  helhedsvirkning i 
forhold til den pågaeldende bygnings  arkitek- 
toniske  karakter  med  hensyn til placering, 
omfang,  materialer,  farver,  skrifttyper  og  lig- 
nende. 
Facade-  og  reklamebelysning  samt  lysskilte, 
herunder  blinkende  reklameskilte,  lysaviser, 
signboards og lignende,  må  ikke  ved blaen- 
ding,  reflekser,  farver  eller  ved  sit  udseende 
vaere til ulempe  for  omgivelserne  eller  virke 
skaemmende i forhold til gadebilledets szrli- 
ge  karakter og den pågaeldende bygnings  ar- 
kitektoniske  udtryk. 

5 7. Foranstaltninger mod 
forureningsgener *) 

Stk. I .  Bebyggelse og primaere opholdsarealer 
skal  efter  Magistratens naermere godkendelse  og 

i overensstemmelse  med  miljomyndighedernes 
krav  placeres,  jf.  dog Q 5, stk. l f) og stk. 2 b) og 
c),  udfores og indrettes  således,  at  beboere og 
brugere i fornodent  omfang skaermes mod  st@j og 
anden  forurening  fra  vej  og  bane  samt mod for- 
urening  fra  virksomheder. 

Det  indendgrs  stojniveau i lokaler til admini- 
stration,  liberale  erhverv,  undervisning  og  lig- 
nende  må  ikke  overstige  35  dB(A).**' 

Stk. 2.Sålaengeejendommenematr.nr.ne. 3 185, 
3366 og  3437  Vanlose,  Kobenhavn,  anvendes til 
forureningsfolsom  anvendelse  (institution og bo- 
liger),  jf. i Øvrigt Q 12, må  der  ikke uden Miljer- 
myndighedernes naermere godkendelse  inden  for 
en  afstand af 35 m  herfra,  udoves  virksomhed 
som  kan medfØre mere  end  ubetydelig  forure- 
ning. 

9 8. Kollektiv  varmeforsyning 

Bebyggelse  må  ikke  tages i brug,  for  bebyggel- 
sen er  tilsluttet  et  kollektivt  varmeforsyningsan- 
laeg efter  Magistratens  anvisning. 

9 9. Ubebyggede  arealer 

Stk. 1. For hele  lokalplanområdet  galder: 
a) Parkeringsdaekningen skal vaere af storrelses- 

ordenen l parkeringsplads  pr. 100 m* etage- 
areal. 

b) Traeer skal  bevares i videst  muligt  omfang. 
c)  Adgangs-  og  opholdsarealer skal udformes 

således, at de tilgodeser  bevqelseshzemme- 
des faerdsel på  arealerne. 

Stk. 2. For område I g d d e r :  
a) Friarealet  (eksklusive  parkerings-  og  tilkor- 

* )  Opmrerksomheden skal henledes  på,  at dele af lokalplanområdet er tidligere erhvervsgrunde, hvor man har  erfaring  for, 
at  forurening af undergrunden kan have  fundet  sted. I henhold til 5 I9 i lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter skal 
enhver  ejer  eller bruger af en e.jendom, der på denne  opdager et  affaldsdepot eller en forurening af jorden, underrette 
kommunalbestyrelsen  (Milj@kontrollen) herom. I henhold til samme lovs 5 20 skal  arbejdet standses, såfremt  der  under et 
bygge-  eller jordarbejde konstateres  et  affaldsdepot eller en forurening af jorden,  og arbejdet kan  fØrst genoptages,  nir 
omrddet  frigives af kommunen  (bekendtgfirelse nr. 582 af 13. august 1990). Forpligtelsen til at standse et  bygge- eller 
jordarbejde påhviler  ejeren af den pågzldende  ejendom og den, som er ansvarlig for  det pågreldende  arbejde. 

**) Jf. Miljgstyrelsens  vejledning nr. Y1984 om ,,TrafikstØj i boligområder" og vejledning nr. 6/198.5 om togstgj. 
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selsarealer)  skal  være af stgrrelsesordenen 15 
pct. af etagearealet. 

b)  Friarealer  skal anlaegges som  opholdsarealer 
for  brugere  efter  Magistratens naermere god- 
kendelse. 

c) Arealet  mellem  den i 5 4,  stk. I ,  sidste  afsnit, 
naevnte byggelinie og ejendommenes  vest- 
skel  skal anlaegges med skaermende beplant- 
ning  efter  Magistratens  godkendelse. 

Stk. 3. For område II g d d e r :  
a)  Friarealet  (eksklusive  parkerings- og tilkgr- 

selsarealer) skal vaere  af stgrrelsesordenen 
60 pct. af boligetagearealet, 15 pct. af er- 
hvervsetagearealet  og 100 pct. af eventuelt 
daginstitutionsareal. 

b)  Friarealer  skal anlaegges som  opholdsarealer 
for beboere og brugere  efter  Magistratens 
naermere godkendelse.  Et  20  m  bredt  område 
langs vestskellet af ejendommen matr.nr. 2773, 
Vanlgse,  Kgbenhavn,  mod  område I må  kun 
anvendes  til  parkering og lignende og må  ikke 
anlaegges med  opholdsarealer. 

c)  Ubebyggede  arealer  og parkeringsanlaeg skal 
efter  Magistratens  nærmere  bestemmelse  ind- 
gå i faellesanlaeg. 

9 12.  Matrikulære  forhold 

Efterhånden  som  forholdene  ggr  det påkraevet, 
må  der, i overensstemmelse  med  lovgivningens 
regler,  foretages  sådanne omlaegninger af ejen- 
domsgraenser og andre  foranstaltninger,  som  ef- 
ter  Magistratens skØn må  anses  for  ngdvendige 
til gennemfgrelse af den  fastlagte  bebyggelse og 
en hensigtsmaessig ordning af bebyggelsesfor- 
holdene. 

8 13. Retsvirkninger 

I henhold  til  planlovens 0 l8 må  der  ikke retligt 
eller  faktisk  etableres  forhold i strid  med  lokal- 
planens  bestemmelser, jf.  dog  lokalplanens fi 14. 

Lokalplanen  hindrer  ikke,  at  den  eksisterende 
bebyggelse og dennes  anvendelse  kan  oprethol- 
des,  hvis  såvel  bebyggelse  som  anvendelse  ikke 
strider  mod  de i givne  byggetilladelser  tagne 
forbehold og i avrigt  er lovlige. 

6 14. Påtaleret 

Kgbenhavns Magistrat har påtaleret for overtrae- 
delse af bestemmelserne i naerværende lokalplan. 

6 10.  Ledningsforhold 

Der forudsaettes tinglyst  forngdne  deklaratio- 
ner vedrorende  sikring  m.v. af ledninger  i  forbin- 
delse med  nedlæggelse af de i 9 4, stk. 1 sidste 
afsnit nzvnte vejarealer. 

6 11.  Tilladelse  fra  andre  myndigheder 

Uanset  foranstående  må  der  ikke  opfgres be- 
byggelse påeller  foretages aendringer i  anvendel- 
sen af ejendommene matr.nr.ne 13az, 49,  3283 
og  3269 Vanlose,  Kobenhavn,  der er registreret 
som  affaldsdepoter,  med  mindre  depotet  frigives 
af kommunen,  (Miljgkontrollen),  eller  udgår af 
registeret over  affaldsdepoter, jf. $9 17 og I8 i 
lov  nr. 420 af 13. juni 1990 om  affaldsdepoter  og 
bekendtggrelse  nr.  582 af 13. august  1990. 

9 15. Dispensationer 

I henhold til planlovens 9 19, stk. l ,  kan der 
dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis 
dispensationen ikke  er  i strid med principperne i 
planen. 

Dispensationer  meddeles af Den  Samlede 
Magistrat. 

9 16.  Servitutbortfald 

Stk. l .  Byplan nr. 19, tinglyst  den 3. septem- 
ber 195 l og senere, ophzves  for så vidt  angår  de 
af lokalplanen  omfattede  ejendomme. 
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Stk. 2. Deklarationer  vedrorende  bestemmel- 
ser  om indskrznkninger  i  bebyggelsen og anven- 
delsen,  tinglyst  den  2. januar  1940 på ejendom- 
men matr.nr. 3185 Vanlose,  KØbenhavn,  tinglyst 
den  3.  oktober  1941 på ejendommen matr.nr. 
3246 ibid.,  tinglyst  den 5.  maj  1942 på ejendom- 
men  matr.nr. 3269 ibid.,  tinglyst  den  19.  juni 
1942  påejendommen matr.nr.  3247  ibid.,  tinglyst 
den 20. juli  1942 på ejendommen matr.nr. 3282 

ibid.,  tinglyst  den 5. december  1942  på  ejendom- 
men  matr.nr.  3283  ibid.,  tinglyst  den  21.  april 
1943 påejendommen matr.nr. 33 l I ibid.,  tinglyst 
den I O. juni  1943  på  ejendommen matr.nr. 33 12 
ibid.,  tinglyst den 28.  marts  1944  på ejendommen 
matr.nr. 33  I3 ibid.,  tinglyst  den  26.  april  1944 p i  
ejendommen matr.nr.  2420  ibid. og tinglyst  den 
3.  februar  1949  på  ejendommen  matr.nr. 49 ibid., 
ophseves. 

Navserende lokalplan nr. 256 med indhseftede tegning nr. 26.749  er vedtaget af Borgerreprmentationen 
i mgdet den 14./15. juni 1995 og endeligt bekendtgjort den 1. august 1995. 

KGbenhavns Magistrat,  Overborgmesterens afdeling, den 31. juli I996 

p.0.v. 

SØren stenz 
kontorchef 

/Kim  Brodersen 
fuldmaegtig 

KØBENHAVNS BYRET 
Indfort  den 4/3  1996 og 3 1/7 1996 

Lyst  under nr. 8 l 0 163 og nr. 877  16 
K. Dimon 

Hanne  Voss 
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EMNE MAL JOURN NR 
I 

LOKALPLAN BOGHOLDER ALLE PD 34 1:3000 
EJERLAV TEGN DATO TEGN NR 

VANL0SE,  K0BENHAVN I SEPT. 1994  126.749 
OVERBORGMESTERENS  AFDELING,  PLAN- OG EJENDOMSDIREKTORATET 

K0BENHAVNS  RADHUS, 1599 KOBENHAVN V. 
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