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Lokalplan for området
begraenset af Hulgårdsvej,
Hvidkildevej, Mågevej, Hillersdgade, ost- og
nordskellet afejendommen matr.nr. 8 12 Utterslev, Ksbenhavn, Æblevej, nordvestskellet af
ejendommen matr.nr. 8 1 1 ibid. samt nordarstskellet af ejendommenmatr.nr. 526 ibid.
I henhold tillov om planlaegning (lovbekendtgsrelse nr. 746 af 16. august 1994)
fastlaegges
herved farlgende bestemmelser for området.

Stk 2. Lokalplanområdet opdelesi underområderne I, II og III som vist på tegning
nr. 27.249.

9 3. Anvendelse

Området fastlaegges til boligformål.
Der kan efter Byggeog Teknikudvalgets naermere godkendelse indrettesfaelleslokaler, samt
mindre, kollektiveanlaeg og institutioner- herun- der naturligt finder vuggestuer og bsrnehaver
der plads i et boligområde. Kollektive
anlaeg og
6 I . Formiil
institutioner må ikke have et sådant omfang, at de
hver isaer omfatter mere end en ejendom. HerudFormålet med lokalplanener
over vil oprindelige butikslokalerpå ejendomat sikre opretholdelse afden eksisterende
bevamen matr.nr. 17
9 Utterslev, Karbenhavn, kunne
ringsvaerdige bebyggelse, der rummersaerlige
anvendes til butik. Der
må ikke udarves virksomkulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter
hed, som efter Bygge- og Teknikforvaltningens
herunder sikre, at den
larbende vedligeholdelse og fornyelse sker med respekt for bebyggelskarn er til ulempe for de omboende.
sernes oprindelige arkitektoniske kvaliteter.
Bebyggelsernes ydrefremtraeden skal sikres
ved bevaringaf bygningsdetaljerpå de enkelte 0 4.Vej- og stiforhold samt byggelinier
huse. Detanses i den forbindelse for vigtigt at
Stk. l . For hele lokalplanområdetgaelder:
opretholde/genetablere den ensartethed, der
De eksisterende vejlinier opretholdes som anoprindeligt har præget disse
raekkehuse, sålelagt med tilharrende hjsrneafskaeringer.
des at de fremstår som en helhed, der sammen
Stk. 2. For område I gaelder:
med kvarterets svrige bebyggelser skaber
a) Bebyggelsesregulerende byggelinier1,3 m og
Grarndalskvarterets saerlige byarkitektoniske
1 1,3 m fra Hulgårdsvej samt byggelinie 4 m fra
karakter,
sydvestligt skel på ejendommen matr.nr. 852
at afluse de hidtilgaeldende servitutter vedrmenUtterslev, Ksbenhavn, og 4 m fra
nordsstligt
de anvendelse og bebyggelse med mere tidsskel på ejendommen matr.nr. 824 kan
ibid.opsvarende bestemmelser, samt
at opretholde lokalplanområdet som et attraktivt, haeves.
b) Den 2 m brede sti langs områdets sydsstlige
tidssvarende familieboligområde.
graense opretholdes.
c) Den l ,5 m bredesti langs detnordarstlige skel
på ejendommen matr.nr. 824 ibid. oprethol0 2. Område
des.
Stk. l . Lokalplanen afgrzenses som vist på tegning nr. 27.249 og omfatter ejendommene
Stk. 3. For område II gaelder:
matr.nr.ne 767 - 776,824 - 852,892 - 935,954 a) Bebyggelsesregulerende byggelinier 1,3m og
10,5 m fra Hulgårdsvej samt byggelinier 4 m
959, del afmatr.nr.12 (vejareal), alleUtterslev,
Ksbenhavn, samt alle
parceller, der efter den
fra det sydvestlige skel
1.
på ejendommen
januar 1997 udstykkes fra nzevnte
de
ejendomme.
matr.nr. 769 Utterslev, Ksbenhavn, kan ophae1
ves.

hsjde må
b) Den 2 m brede sti langs områdets sydsstlige skel eller i flugt med gavl. Havestuers
opfsres
ikke overstige ca.3 m. Havestuen må kun
graense opretholdes.
mod baghac) Den l ,5 m bredesti langs det sydvestlige skel som en tilbygning til husets facade
på ejendommen matr.nr. 769 ibid. opretholdes.ven.

Stk. 4. For område III gzelder:
a) Vejudvidelseslinier 18,83 m fra nordsiden af
Hvidkildevej, 9,5 m fra Æblevejs vejmidte
samt 9,415 m fra
Blåbaervejs ogTyttebzrvejs
vejmidte kan ophaeves, når betingelserne herfor er opfyldt.
b) Bebyggelsesregulerende byggelinie 25 m fra
nordsiden af Hvidkildevejog bebyggelsesregulerende byggelinie 1 O m fra Mågevejs midtlinie på ejendommene matr.nr.ne 954
- 959 Utterslev, Ksbenhavn, og bebyggelsesregulerengrznse mod
de byggelinier 13 m fra områdets
ejendommen matr.nr. 8 12 ibid. (Grsndalsvznge) kan ophzves.
c) Den 2 m brede sti langs områdets
graense mod
ejendommen matr.nr. 8 12 Utterslev, Ksbenhavn, og langs nordskellet på ejendommen
matr.nr. 959 ibid. opretholdes.

Stk. 5. I område III kan der på hver ejendom opfsres en havestue på
hsjst 1O m*med en dybdepå
hsjst 3 m og en bredde, som ikke overstiger halvdelen af husets bredde. Havestuen placeres med
en v z g i skel elleri flugt med gavl. Havestuers
hsjde må ikke
overstige ca.3 m. Havestuen må
kun opfsres somen tilbygning til husets facade
mod baghaven.
Stk. 6. I baghaven kan deropfsres etudhus på
hsjst 3 m2med en hsjde på hsjst
2,5 m.

6 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. Z. For hele området gzlder:
a) Ændringeri bebyggelsen, forså vidt angår
bygningernes materiale, udformning, farve og
svrige fremtraeden, skal vaere samstemmende
med omgivelserne og områdets karakter. Eksisterende bebyggelsemå i nzvnte henseende
0 5. Bebyggelsens omfang og placering
ikke zndres uden Bygge-og Teknikudvalgets
tilladelse, medmindre aendringerne iagttager
Stk. 1. De på tegning nr. 27.249 viste bevaringsbestemmelserne i punkterne - fb samti
vzrdige bygninger, herunder
havestuer på ejenstk.erne 2- 4.
dommene matr.nr.ne840,842,843,946,847 og
852 Utterslev, Ksbenhavn, i område I,
på alle
b) Havestuer skal udformes som de oprindelige
med brystningi murvaerk eller som plane
trzfejendommene i områdeII samt på ejendommene
matr.nr.ne 899,9 18 og 927 ibid.
i område III, må
lader, samtmed vinduer med sprosser som vist
på tegning nr. 27.250, eller som
let konstruktiikke nedrives, ombygges eller på anden
måde aendres uden Bygge- og Teknikudvalgets szrlige til- on hovedsageligi glas meden udformning tilpasset den eksisterende arkitektur efterBygladelse, jf. dog § 6.
ge- og Teknikforvaltningens nzrmere godkendelse. Tagene skal
beklaedes med sort tagpap.
Stk. 2. Retablering afde i stk. 1 naevnte bygninger
Havestuer på to ejendommeplaceret mod det
skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens
naerfaelles skel skalhave samme udformning.
mere godkendelse ske i samme omfang
og med
samme placeringog udformning som den eksi- c) Antennerog paraboler måikke placeres hsjere
end tagkippenog skal på bygninger placeres
sterende bevaringsvaerdige bebyggelse samt med
en ydrefremtrzden i overensstemmelse med5 6.
ved tagfladen i tilknytning til skorsten, kviste
m.v.
Stk. 3. Der må ikke opfsres
yderligere bebyggelse d) Udendsrsbelysning på gadesiden skal placeres ved indgangspartiet
og udfures med afi området, jf. dog stk.erne
4 - 6.
skaermet armatur. Lyskilden skalvaere glsdelamper eller anden lyskilde med tilsvarende
Stk. 4. T område I kan på hver ejendom
opfsres en
havestue på harjst 1O m2med en dybde
på harjst 3 m
lys. Udendarrs belysning på havesiden må ikke
og en bredde, som ikke overstiger halvdelen af vzere til gene fornaboer.
2 husets bredde. Havestuen placeres med
en v z g i

e) Facadeudstyr såsom skodder og markiser
må
ikke opsaettes. Oprullelig markise kan
opsaettes ved terrassepå bygningens haveside.
f) Ingen form for skiltning eller reklamering må
finde sted uden Bygge-og Teknikudvalgets
godkendelse.

mer mod gaden. Mod haven må der på hvert
hus kunvaere en kvist med3 vinduesrammer
og med tagudfarrt som heltag med valm beklaedt med rarde vingetagsten som de oprindelige. Flunkerpå alle kviste skal
udfarres i zink.
Traevaerk og flunker på kviste skal males brune

*l.
f , Udluftning og ventilation over tag samt tagrenStk. 2. For område I galder:
der og nedlsb skaludfarres i zink.
a) Ydermur mod gadeog haveside skal fremstå
daekkende
som blanktmurvaerk med forbandt og murde- g) Udvendigt traevaerk skal males med
maling.
Vinduer,
havedsre
samt
vinduesramtaljer med farve
og udformning, herunder med
mer i kviste skal males hvide. Hoved-,
kaelderfyldte fuger, svarende til det oprindelige.
og garagedarre skal males brune,
rarde, grarnne
Eksisterende faginddelinger og proportioner
eller blå *).
på vinduerog darre må ikkeaendres.
til
udformes som
Sålbaenke skal udfsres med skifer som oprin- h) Trapper fra fortovhoveddarr
de
oprindelige
med
stålvanger,
trin
trae af
og
deligt.
smedejernsgelaender.
b) Darre og vinduer skal
udfarres i trae. Darreskal
vaere fyldningsdsre udformet som oprindeligt.
Stk. 3. For område IIg d d e r :
Glasparti over hoveddsr mod gaden skal
udfara) Ydermur mod gadeog haveside skal fremstå
res itrae og udformes som oprindeligt.
Vinduer
som blanktmurvark med forbandtog murdei facader skal
vaere 2-fags, sidehaengte, udadtaljer med farve og udformning, herunder med
gående i de oprindelige dimensioner, og de
fyldte fuger, svarende til det oprindelige.
skal udfsres med sprosser
og med enkelt lag
Eksisterende faginddelingerog proportioner
glas og kitfals i yderste ramme
som de oprinpå vinduer og
darre må ikkeaendres.
delige. Alt glas skal
vaere klart, ufarvet planSålbanke
skal
udfarres i starbt beton somde
glas.
oprindelige.
c) Tagmateriale skalvaere rardevingetagsten i
På 1. sal kan et vindue
mod haven efter Byggetegl. Brandkamme med
afdaekning afrarde vinog Teknikforvaltningens naermere godkendeli tagharjde skal opretholgetagsten ved spring
se aendres til en fransk altan med
vaern i flugt
des. Herudover må der ikke etableres
nye
med facaden. Bredden af det eksisterende
brandkamme.
og dsrenes udformning
Skorstene skal bibeholdes med den oprindeli- murhul skal bevares,
ge udformning og placering i tagkippen. Skor- skal svare til bygningens vinduer.
udfarres i trae. Dsre skal
stenene skal opmures med mursten
i farve som b) Darre og vinduer skal
vaere fyldningsdarre udformet som oprindepå facade.
og have kan oprindelige
ligt. Glasparti over hoveddm mod gaden skal
d) I tagflader mod gade
udfarres i trae og udformes som oprindeligt.
jernvinduer i 1. sals plan udskiftes til ovenlys
Vinduer i facader skal
vaere 2-fags, sidehaengmed et lysningsareal på
harjst 55x78 cm.På huse med kun en kvist mod kan
gaden
dog isaettes
te, udadgående i de oprindelige dimensioner,
et stk. ovenlys med et lysningsareal på hsjst og de skal udfsres med sprosser og med enkelt
lag glas og kitfals i yderste ramme som de op78x140 cm. Ovenlysene skal placeres
så overrindelige. Alt glas skal
vaere klart, ufarvet
kant ovenlys flugter med overkant kvistvinplanglas.
due.
c) Tagmateriale skalvzre rarde vingetagsten i
e) Eksisterende kviste skal fastholdes
og nye skal
udformes som de oprindelige.
Pultkviste mod
tegl. På ejendommenematr.nr.ne 769,770 og
gaden udfsresi bredde med
2 eller 4 vindues77 1 Utterslev, Ksbenhavn skal taget udfores
afdaekning
rammer. Der kan etableres en kvist med 4 vin- med halvvalm. Brandkamme med
duesrammer ellerto med hver2 vinduesram*)Deitekstenn~vntefarverer:Hvid,NCSnr.brunS8010-Y70R,r0dS5040-Y80R,gr~nS8010-G10Y,blåS8010R90B.
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9 17 Utterslev, Karbenhavn, kan udfarres som
af rarde vingetagsten skal opretholdes.
oprindeligt eller erstattes med almindelige vinSkorstene skal bibeholdes i tagkippen med den
duer i overensstemmelse med bebyggelsens
oprindelige udformning og placering.
facadeskema. Alt glas skal
vaere klart, ufarvet
i farve
Skorstenene skal opmures med mursten
planglas.
som på facade mod gaden, og med betonafc)
Tagmateriale
skalvaere rardevingetagsten. Der
daekning som oprindeligt.
må ikke etableres brandkamme.
d) Frontispicen mod gaden skal opretholdes som
i tagkippen og skal
Skorstene skal bibeholdes
den oprindelige med tag
beklaedt med rude vinopmures med mursteni farve sompå facaden,
getagsten, med muret front med
og pudsede
og med betonafdaekning som oprindeligt.
flunker.
have kan oprindelige
e) I tagflade mod gade skal tagvinduer udfmes d) I tagflader mod gade og
jernvinduer i 1. sals plan udskiftes
til ovenlys
som de oprindelige jernvinduer eller som
med
et
lysningsareal
på
harjst
55x78
cm.På huovenlys med et lysningsareal på h0Jst
55x78
se uden kvist over hoveddsren der
kan dog
cm. Der må hujst placeres
et på hver side af
isaettes et stk. ovenlys med
et lysningsareal på
frontispicen med overkanti flugt med overkant
skal placeres så
vindue i frontispicen. Herudover kan placeres hujst 78x140 cm. Ovenlysene
overkant ovenlys flugter med overkant på
op til 3 stk. ovenlys 55x78 cmpå,,spidsloft"
kvistvinduer.
I tagflaplaceret somvist på tegning nr.27.250.
e) Kvisteog kvistvinduer skal udformesog plade modhave kan etableres optil 2 enkeltsidceres som oprindeligt som vist på tegning.
nr.
dende ovenlys med et lysningsarealharjst
på
27.250. Kvisttage og flunker skal
u d f ~ r emed
s
78x140 cmplaceret som vistpå tegning nr.
zink. Midterfelt i kvistmod haven skaludfarres
27.250.
med murvaerk.
Der må ikke etableres kviste.
Trae og zink på kviste skal gives
en daekkende
f) Udluftning og ventilation over tag samt tagrenrOd malerbehandling *).
der og nedlarb skal udfarres i zink.
f) Udluftning over tag samt tagrendernedlmb
og
g) Alt udvendigttraevaerk skal males med
daekskal udfarres i zink.
kende farve. Rammer og karme
til vinduer, hag) Udvendigt traevaerk skal males med daekkende
vedarre og karme til
hoveddarre skal vaere hvimaling. Vinduer, havederre samt vinduesrammer
de. Hoveddarre skal vaere brune, rsde,grarnne
skal males hvide. Hoved-, kaelder- oggaragednre
eller blå.*).
skal males brune, rude, grarnne eller blå *).
h) Trapper fra fortov
til hoveddarr skal udfarres
h)Trappe til hoveddarr skal udfarres i stlabt beton
muret parallelt med eller vinkelret på huset og
stOmed gelaender svarende til de oprindelige sme- med gelaender svarende til det oprindelige
bejernsgelaender.
dejernsgelaendere.
Stk 4. For område III gzelder:

a) Ydermur mod gadeog havesiden skal fremstå 0 7. Foranstaltninger mod forureningsgener
som blanktmurvaerk med forbandtog murdetaljer med farve og udformning, herunder medBebyggelse ogprimaere opholdsarealer skal efter
Bygge- og Teknikforvaltningensnaermere godfyldte fuger, svarende til det oprindelige.
kendelse, i overensstemmelse med
miljarmyndigEksisterende faginddelingerog proportioner
hedernes
krav,
placeres,
jf.
dog
5
5
,
udformes
og
på vinduer og derre må ikke aendres.
fornari
Sålbaenke skal udfarres af skifer som de oprin- indrettes således,at beboere og brugere
dent omfangskaermes mod st0J og anden foruredelige.
ning fravej.
b) Dure og vinduer skal
udfarres i trz. Vinduer i
facader skalvzre 2-fags, sidehxngte, udadgående i de oprindelige dimensioner,
og de skal
udfnres med sprosserog med enkeltlag glas og
kitfals i yderste ramme som de oprindelige.
Alt
glas skalvaere klart, ufarvet planglas. Butiks4vinduer
i bygningenpåejendommen matr.nr.

0 8. Kollektiv varmeforsyning

0

Bebyggelse må ikke uden Byggeog Teknikforvaltningens tilladelse tagesi brug, farr bebyggelse
efter Bygge- og Teknikforvaltningens
naermere
anvisning er tilsluttet Kgbenhavns Belysningsvaesens fjernvarmesystem. Alternativ energiforsyning i sturre ejendommeforudsaetter dispensation i henhold tilvarmeforsyningslovgivningen.

I henhold til planlovens $ 1 8 må der ikke
retligt
eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser,jf. dog lokalplanens$ 12.
Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende
bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvissåvel bebyggelse som anvendelse ikke
strider mod de
i givne byggetilladelser tagne forbehold og i ovrigt er lovlig.

I O. Retsvirkninger

0 9. Ubebyggede arealer

0

I I . Påtaleret

Stk. 1.For hele lokalplanområdetgaelder:
a) Friarealet skalanlaegges som have.
Bygge- og Teknikforvaltningen i Kubenhavns
b) Traeer påumatrikuleret vejareal Utterslev, K0Kommune har påtaleret overtraedelse
for
af bebenhavn, påhjarrnet ved Hulgårdsvej, Hvidkil- stemmelserne i nærvaerende lokalplan.
devej og Æblevej, skali videst muligtomfang
bevares.

6

12. Dispensationer

Stk. 2. For område I gaelder:
Arealet mellem bebyggelsen og vejlinien skal be-I henhold til planlovens 9: 19, stk.l , kan der disi en lokalplan, hvis
plantes og hegnes med smedejernsgitter, svaren- penseres fra bestemmelser
de til det oprindelige. Baghaven skal hegnes moddispensationen ikke er
i strid med principperne
i
naboer og sti med et for kvarteret passende hegn.planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og
Teknikudvalget i Kgbenhavns Kommune.
Stk. 3. For område II gælder:
Arealet mellem bebyggelsen og vejlinie skal
beplantes, og der måikke opsaettes hegn. Baghaver
0 13. Servitutbortfald
skal hegnesmod naboerog sti med et for kvarteret
Bestemmelser i skardedeklarationer om grundepassende hegn.
nes udnyttelse, indretningog hegning; ogbeStk. 4. For område III gaelder:
stemmelser om bebyggelsens anvendelse, placea) De ubebyggede arealer skal
anlaegges og vedliring, omfangog harjde samt bestemmelserom
geholdes som have. Forhaven skal hegnes mod skiltning tinglyst den 5. januar 1925
og senere på
vej med haek i ca. 1 m hujde og i skel med h z k
i 3 2 på naer vejareasamtlige ejendomme nævnt
eller beplantet trådhegn
i ca. l m hojde. Bagha- lerne matr.nr.ne1 1a, 12og umatrikuleret offentven skal hegnes mod naboer
og sti med et for ligt vejareal, alleUtterslev, Karbenhavn, ophaeves.
kvarteret passende hegn.
b) Forhaver må ikke indrettes med parkering.

5

Nzrvzrende lokalplan medindhzftede tegningernr. 27.249 og 27.250 er vedtaget
Borgerrepraesenaf
tationen i mardet den 27. august1998 og endeligt bekendtgjort den 24. september 1998.

Bygge- og Teknikfbrvaltningen, Plandirektoratet, den
5. maj 1999.

Seren Stenz
kontorchef

/Kim Brodersen
fuldmzgtig
KBBENHAVNS BYRET
Indfort den5 . maj 1999
Lyst under nr. 5425 1
Doris Nielsen
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