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Ksbenhavns kommune
Lokalplan nr. 37
Lokalplanfor en delaf karreen begrænset af Bogholder Alle, Jernbane Alle, Grandals Parkvej, Linde
Alle og Kastanie Alle.
I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.
juni 1975) fastsættes herved folgende bestemmelser for
omradet:
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Der kan eftermagistratensnærmeregodkendelse
opfares eller indrettes kollektive anlæg og institutioner - herunder vuggestuer ogbornehaver - der
naturligt finder plads i et boligomrade.
Boligbebyggelsen skal indrettesovervejende
med
familieboliger.
Stk. 2. For omrade B gælder falgende:

1. Formil

Formalet med lokalplanen er - da kvarteret har et
overvejende præg af boligkvarter - at fastlægge karreen til boligomride, men for at imadekommelokalt
behov for handvarksmæssige serviceydelser opretholdes en rækkegrundelangsKastanie
Alle til erhverv
og fastlægges til mindre,ikkeulempegivende,hhndvaerksbetonede virksomheder.
Med lokalplanensmeredetaljerede
bestemmelser
sogesnybebyggelsen placeretogudformet
bedstmuligt i forhold t i l sAvel deneksisterende boligbebyggelse som erhvervsomradet.
Der er optaget særlige bestemmelser om beskyttelse
af n y boligbebyggelse mod stoj fra veje.

5 2. Område
S / k . 1. Lokalplanomradetafgrænses
som vist ph
vedhleftede tegning nr. 23.413 og omfatter matr.-nr.ne
13 h . 13 z. 13 (1. 13 ac. 13 an. 13 ao. 13 up. 13 au. 13 a @ .
I3 hm. I3 hn. I3 cv. 2910 og 2928 Vanlase og dele af
matr.-nr.ne 13 m , 13 n og 13 o Vanlase, alle Kabenhavn, samt alle parceller, der efter I . januar 1980 udstykkes fra naevnte ejendomme.
S k 2. Lokalplanomrhdet opdeles i omraderne A og
H som vist ph tegningen.

5 3. Anvendelse
S l k . 1. For omrhde A gælder folgende:

Omradet fastlægges som boligomrhde.
Forbebyggelse modLinde Alle, Grondals Parkvej
og Jernbane Alle kanmagistratentillade,
at der i
stueetagenindrettesbutiks-ogkontorlokaler
og
lignende, som efter
magistratens
skan
naturligt
finder plads i et boligomrade.

Omradet fastlægges som erhvervsomrade.
Der ma kunopfares eller indrettes bebyggelse til
mindre værkstedsvirksomheder.
Der ma ikkeudavesvirksomhed, som eftermagistratens skon er til gene for de omboende.
Magistraten kan tillade, at der opfares
eller indrettes enkelte boliger i tilslutning til virksomhederne.

0 4. Vejforhold m.v.
Stk. l . ModJernbane Alle opretholdesdennuværende vejlinie.
Stk. 2. Mod Bogholder Alle og Linde Alle opretholdesdenuværendevejudlægslinier
i 9,415 mafstand
fra vejmidte.
Stk. 3. ModKastanie
Alle delsopretholdes,dels
fastlægges en vejudlægslinie i 9,415 mafstandfra
vejmidte med tilharende 5 m hjarneafskæring.
Stk. 4. For
Grandals
Parkvej
fastlægges for
matr.-nr. 13 ac Vanlaseenfremtidig
vejliniebestemt
som forbindelseslinien mellem skæringspunktet (a) for
dehidtidigevejudlægslinierforLinde
Alle og GrandalsParkvejogskelhjarnet(b)modmatr.-nr.
13 cv
Vanlase som vist pil tegningen, jfr. 0 10, stk. 2.
For matr.-nr. 13 cv Vanlase fastlægges en byggelinie
- afhensyn til etablering af en buslomme - som vist
p& tegningen.
ForKastanie Alle opretholdesen bebyggelsesregulerende byggelinie i 13,s m afstandfra vejens midtlinie.
Stk. 5. Adgang til ejendommene matr.-nr.ne 13 0 og
13 ac Vanlase fra Kastanie Alle opretholdes over arealer af ejendommene matr.-nr.ne 13 ao og 13 a0 Vanlase i overensstemmelse med ekspropriationsudskrift
tinglyst den 18. juni 1931.

0 5.

Bebyggelsens omfang og placering

Stk. I. For omride A gælder folgende:
Bebyggelsesprocenten mA ikkeoverstige I l O .
ModJernbane
Alle, GrondalsParkvej
og Linde
Alle skalbebyggelsen
sa vidtmuligt opfores som
sluttetbebyggelse - modJernbane Alle og Linde
Alle i princippet i vejlinierne,
mod
Grondals
Parkvej i ca. 4 mafstandfranuværendefortovsbagkant af hensyn til trafikstoj fra dennegade.
Bebyggelsen mod
nævnte
gader
skal opfores i
mindst 2 etager og m i hojst opfores i 5 etager.
Bebyggelsen skalopforesmed
en eftermagistratens skon rimelig husdybde.
Facadebebyggelsen p4 ejendommene matr.-nr.ne 13
ac og 13 0 Vanloseskalopfores
med fornoden
hensyntagen til savel en eksisterende kloakledning
(sikret
ved
deklarationtinglystden
13. februar
1905) som en arkitektonisktilfredsstillendesammenbygningmeddeneksisterende
bebyggelse pa
ejendommene matr.-nr.ne 13 cv og 13 ao Vanlose.
P& denindredel
af ejendommenmatr.-nr. 13 ac
Vanlose kanderopforesfritliggende
boligbebyggelse i hojst 4 etagermedeneftermagistratens
skon rimelig husdybde. Bebyggelsen skal placeres i
princippet parallelt med ejendommens nordskel og
siledes, at vestgavlen - i hvilken der ikke mi anbringes vinduer - respekterer en afstand af ca. 20
m fra ejendommens vestskel. Herudover kan tilladesopfortI-etagesinstitutionsbebyggelse,jfr.
4 3,
stk. I c), som skal respektere en afstand af ca. 50
m fra ejendommens vestskel.

Den under d) nævnte bebyggelse skalholdes i en
sadanafstandfradeneksisterende
bebyggelse pA
de ostlige naboejendomme, at den hojeste
afbygningerne ikke overskrider profilet 0,8 gange afstanden mellem bebyggelserne.
Magistratenkantillade,atdetteafstandskrav
lempes, safremt beboelsesrum, kokkener og arbejdsrum
fAr tilfredsstillende lysforhold.
Magistratenkantillade,
at denunder d ) nævnte
bebyggelse i forhold til ejendommens ostskel overskridergældendebestemmelseromhojde
og afstand i forhold til skel, n a r bestemmelserne i punkt
e), I . punktum, er overholdt.
Magistraten kan tillade overdækning af parkeringspladser.Endvidere kan undtagelsesvistillades OPfort mindre udhuse.

S t k . 2. For omrade B gælder folgende:
a ) Bebyggelsesprocenten mfi ikke overstige 60.

b) Bebyggelsen mA hojst opfores i 2 etager.
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6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. I . Bygningernes materialer.udformning,Fane
ogovrige ydrefremtrleden skal godkendes af magistraten, og eksisterende bebyggelse m i i navnte henseender ikke ændresudenmagistratenssærligesamtykke.
Stk. 2. Tage pA randbebyggelse i omrade A skal
være 45" sadeltage, og magistraten kan forlangefrie
gavle afvalmet.
Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering m i
tinde sted uden magistratens godkendelse.
Stk. 4. Ibrugtagning af n y bebyggelse kanefter
magistratens nærmere bestemmelse betinges af etableringaf et fællesantenneanlæg, hvis placering og udformning skal godkendes af magistraten, eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg.

7. Foranstaltninger mod forureningsgener

Bebyggelsen skaleftermagistratensnærmeregodkendelse placeres, udfsres og indrettes under hensyntagen til erhvervsomradet mod Kastanie
Alle og sfiledes, at beboere og brugere i svrigt i fornsdent omfang
beskyttes mod stoj fra veje.

0 8. Ubebyggede arealer
Stk. 1 . For omrade A gælder folgende:
Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkorselsareal
samt friareal til eventuelle borne- og ungdomsicstitutioner) skal være af storrelsesordenen 60 pct. af
etagearealet.
Friarealet skal anlæggesmedopholdsarealer
og
legepladser efter magistratens nærmere godk'endelse.
Parkeringsdækningen skal væreafstarrelsesordenen I plads pr. 100 m2 etageareal.
Parkeringsanlæg skal placeres og udformesefter
magistratens nærmere godkendelse.
Ubebyggede arealer - herunder parkeringsanlæg skal,eventuelttrinvis,indga
i fællesanlægefter
magistratens nærmere bestemmelser.
Stk. 2. For omrade B gælder folgende:
Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkorselsareal)
skalværeaf
storrelsesordenen 15 pct. af erhvervsetagearealet plus 60 pct. af eventuelt boligetageareal.
Friarealetskal efter magistratens nærmere godkendelse anlægges med opholdsarealer for beskæftigede og eventuelle beboere.
Parkeringsdækningen skal væreafstorrelsesordenen I plads pr. 100 m2 etageareal.

0 9. Varmeforsyning

0 I l . Matrikulæreforhold

N y bebyggelse ma ikke uden magistratens tilladelse
tages i brug,for bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt
varmeforsyningsanlæg efter magistratens anvisning.

Der ma,efterhanden som forholdenegardet
pAkrævet, i overensstemmelse med lovgivningeins regler
foretagessidanneomlægninger
af ejendomsgrænser
og andre foranstaltninger, som efter magistratens skon
m i anses for nsdvendige til gennemforelse af en hensigtsmæssig ordning af bebyggelsesforholdene.
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10. Servitutter

Stk. 1. Den under 3. september 1951 og senere tinglyste byplanvedtægt ophæves for s5 vidt angir lokalplanomradet.
Stk. 2. Den under 26. februar 1937 og senerep&
matr.-nr.ne 13 ae og 13 0 Vanlose tinglyste deklaration
vedrorendebebyggelsesplan
m.v. ophævesundtagen
for sA vidt a n g h u d l q af areal til Linde Alle, jfr. 4 4,
stk. 2, og vederlagsfri afgivelseaf areal foran den i 9
4, stk. 4, fastlagte vejlinie til Grondals Parkvej.
De bebyggelsesregulerendebestemmelser i skoder
lyst p& ejendommene matr.-nr.n.e del af 13 n. 13 z , 13
ac, 13 cv. 13 an, 13 ao, 13 op. 13 au, 13 a0, 13 bm, 13
bn og 2910 Vanlsse henholdsvis den 28. juli 1886,4.
maj 1887 og 26. februar 1890, 1 1 . januar 1888 og 30.
maj 1888, 21. oktober 1891, 1. oktober 1890, 9. april
1890,18. september 1889, 22. januar 1890 og 29. marts
1893. 1. august 1900, 10. februar 1892 og 22. februar
1893, 3. juli 1935, samt 13. april 1887 ophæves. Endvidere ophæves de bebyggelsesregulerende bestemmelser
i deklaration lyst 7. september 1942 og senerep&
matr.nr. 13 h Vanlose og i ekspropriationsudskrift lyst
3. juli 1933 p& ejendommen matr.nr 13 ae Vanlwe.

Nærværende lokalplan med indhæftede plan nr.
juni 1982.

0 12. Eksisterendebebyggelse
Lokalplanensbestemmelserskalikkevære
til hinder for bibeholdelse af den nuværende bebyggelse og
dennes nuværende benyttelse, forudsat at
savel denne
bebyggelse somudnyttelsenikkestridermodde
i
givnebyggetilladelser tagneforbehold og i ovrigt er
lovlig.

9 13. PHtaleret
Kobenhavns magistrat har pataleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

0 14. Dispensationer
Den samlede
magistrat
kan
indramme
sadanne
mindre
betydende
dispensationer
fra
lokalplanens
bestemmelser, somikke
vil ændredenkarakteraf
omradet, som lokalplanen sager at skabe.

23.413 er vedtaget af borgerrepræsentationen i modet den 24.

Kgbenhavns magisfrats 4. afdeling,
den 30. september 1982.
Villo Sigurdsson
/ H . Frederiksen

I N D F 0 R T I DAGBOGEN
den 4. oktober 1982
KBBENHAVNS BYRET
Lyst,
dog afvist f.s.v. angår del af matr.nr. 13 o Vanlose,
da dette matr.-nr. ved skrivelse af 26. juni 1980 er henlagt til matr.-nr. 13 t Vanlose
og udgiet af matriklen.
Conny Nielsen
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