BYPLAN
Nr. 28
For arealet matr. Nr. 2 k, 2 l m.fl. Vanløse, ved
Hyltebjerg Allé

K Ø B E N H AV N S

K O M M U N E

Byplanvedtægt
Det vedtages i medfar af lov nr. 181 af 29. april 1938
om byplaner, jfr. bekendtgarelsenr. 242 af 30. april
1949, at pålægge det på plan nr.15.854 a med svær sort
begrænsningslinievisteområdenord
for Hyltebjerg
All6 nedennævntebyplan.Byplanenomfatter,som
det fremgår af planen, del af matr.-nr.ne 2 b og 2 y
Vanlase (gadeareal)samt
ejendommenematr.-nr.ne
2 k, 2 1,2 o, 2 s, 2 u, 2 v og 2 x ibd.
1.

Den nordlige gadelinie for Hyltebjerg All6 fastlægges på matr.-nr. 2 k, 2 o, 2 s, 2 u, 2 v og 2 x Vanlese i en
afstand af 18,83 m fra gadens sydlige udlægslinie. På
matr.-nr. 2 1 ibd. opretholdes den eksisterende udlægslinie som gadelinie.
2.

Området fastlægges til boligbebyggelse, for hvilken
der udover de i byggelovens 5 44, stk. 1, omhandlede
bestemmelser skal gældefalgende byggeservitutter:
Boligbebyggelsenskalopfares
med 3 beboelseslag
og med en placeringsom vist på ovennævnte plan.
Yderligere bebyggelse må ikke opferes uden magistratens særlige samtykke.
3.
Byplanvedtægtens bestemmelser skal ikke
være til
hinder for bibeholdelse af den nuværende bebyggelse
og dens nuværende
udnyttelse,
forudsat
at
såvel
denne bebyggelse som udnyttelsen ikke strider
mod
de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i evrigt
er lovlig.
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4.

Der må, efterhånden som forholdene gerr det påkrævet - i overensstemmelsemedbyggelovensbestemmelser, om fornadentved reguleringskommissionens
ellertaxationskommissionens medvirken - foretages
sådannesammenlægninger af ejendomme og omlægninger af matrikelskel, som eftermagistratens skern
må anses for nerdvendige for ordning af ovennævnte
bebyggelse og en tilfredsstillendeudformning af de
ubebyggede arealer.

5.
Den samlede magistrat kan indrermme mindre betydende lempelser i vedtægtens bestemmelser,
når man
ikke derved ændrer karakteren af det kvarter, byplanen serger at skabe.
6.
Forandringer i denne byplan kan ske ved
kommunalbestyrelsens
beslutning
og ministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse af nye planer, jfr.
byplanlovens 5.
Nærvzrende byplanvedtægtmedindhæftetplan
15854 a er vedtaget af Kerbenhavns kommunalbestyrelse i dennes merde den 9. juni 1955.
Kerbenhavns magistrats 4. afdeling,
den 17. marts 1956.

I medfer af 9 1 i lov om byplaner (lovbekendtgerrelse
nr. 242 af 30. april 1949) godkendes foranståendeaf
Kerbenhavns kommunalbestyrelse vedtagne forslag til
partiel byplanvedtaegt for et område i Vanlerse nord
for Hyltebjerg All6 i Kerbenhavns kommune.
Boligministeriet, den 13. februar 1957.
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Indhæftede vedtægt med ligeledes indhæftede plan
15854 a begæres herved i henhold til Q 10 i lov nr. 181
af 29. april 1938 om byplaner, jfr. bekendtgnrelse nr.
242 af 30. april 1949 med den i loven foreskrevne retsvirkning tinglyst på ejendommene matr.-nr.ne
2 b og
2 y Vanlnse (gadeareal)samt
ejendommene matr.nr.ne2k,21,20,2~,2~,2vog2xibd.
K~benhavns magistrat,
4 . afdeling,
den 22. februar 1957.

INDF0RT I DAGBOGEN
den 25. februar 1957
K0BENHAVNS BYRET
Lyst

