
BYPLAN

K Ø B E N H A V N S  K O M M U N E

Nr. 63
For området omkring Ove Billes Vej,

Tyge Krabbes Vej, Peder Lykkes Vej m.fl.



Byplanvedtægt. 
Det  vedtages i medfØr  af lov nr. 181 af 29. april 

1938 om byplaner,  jfr. bekendtgØrelse nr. 160 af 9. 
maj 1962, at  området  begrænset af Otto Ruds Vej, 
Peder  Lykkes  Vej  fra  Otto Ruds Vej  til  Prinsesse 
Christines Vej,  Prinsesse  Christines  Vej  fra  Peder 
Lykkes  Vej  til  sydskellet  for  mair.-nr. 1120, Sund- 
byvester.  sydskellene for matr.-nr.ne 1120,  986,  985, 
849 (gadeareal), 1210 og 1216, Sundbyvester,  den  ret- 
linede  forkengelse af sidstnævnte  skel  over  ejendom- 
men  matr.-nr. 802, Sundbyvester,  sydskellene  for 
matr.-nr.ne 1221,  1655.  1744 og 1222, Sundbyvester, 
Vatnavej  fra  sydskellet af mstr.-nr. 1222, Sundbyve- 
ster, til  Peder  Lykkes  Vej,  Peder  Lykkes  Vej  fra 
Vatnavej til Englandsvej,  Englandsvej  fra  Peder  Lyk- 
kes  Vej  til  sydskellet  for  malr.-nr. 781, Sundbyvester, 
sydskellet  for ma!r.-nr. 781, Sundbyvesier.  vestskel- 
let  for  matr.-nr. 927, Sundbyvester. og nordskellene 
for  malr.-nr.ne 927,  928.  929,  930,  922.  921 og 931 
saml for  gadearedet  matr.-nr. 849, Sundbyvester, 
skal vare  omfattet af en  byplan  i  overensstemmelse 
med na-vzrende  vedtzgt  og den  vedhæftede  tegning 
nr. 19.891 på  hvilken  det af byplanen  omfattede  om- 
rade  er  agivct  med  stiplet linie. 

Byplanen  omfatter. som det  fremgsr af nævnte 
tegning,  matr.-nr.ne  del af 802,  849 (gadeareal), 921, 
922.  927,  928.  929:  930,  931,  932,  933,  985,  986,  987, 
988,  989,  991,  992,  1104,  1105, 1107, 1108,  1109,  1110, 
1111, 1112,  1114. 1115, 1120,  1207,  1208,  1209.  1210, 
1211,  1212,  1214,  1215,  1216.  1219,  1220,  1221,  1222, 
1223,  1224,  1231,  1655,  1744,  1770 og 2281: Sundby- 
vester. 
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1. 
Gadelinier og byggelinier i 

lægges  således: 
.nden for  området  fast- 

For  Ove  Billes  Vej,  Tyge  Krabbes  Vej,  Prinsesse 
Christines  Vej,  Otto  Ruds  Vej og Vatnavej  oprethol- 
des de  nuværende  udlægslinier i en afstand af 
9,415 m  fra  gadernes  midtlinier. 

Pladsarealet  mellem  Tyge  Krabbes Vej og  Peder 
Lykkes  Vej  opretholdes som plads med sit  nuværende 
udlæg. 

Stien  mellem  Ove  Billes  Vej og Tyge  Krabbes  Vej 
og stien  mellem  matr.-nr.ne 985 og 1210, Sundby- 
vester  opretholdes med uændret  bredde (3,77 m) .  

For  Peder  Lykkes Vej fastlægges  gadelinier  i 
15,OO m afstand  fra  gadens  midtlinie. 

For  Englandsvej  fastlægges  en  gadelinie  i 25,OO m 
afstand  fra  den  modstående  gadelinie. 

Mod Ove  Billes  Vej,  Tyge  Krabbes  Vej,  ovennævnte 
pladsareal og ovennævnte  stier  fastlægges  de  på  teg- 
ning  nr. 19.891 med  sort  punkteret  linie  angivne 
byggelinier,  der  gælder  uden  hensyn  til  beboelses- 
husets hØjde. 

2. 
På grunde  med  facade mod Englandsvej  må  opfares 

en  boligbebyggelse  i 3 etager og udnyttet  tagetage. 
Indretning af butikker  samt  bageri,  konditori  eller 

lignende  er tilladt. på disse grunde. 

3. 
For  den  ovrige  del af området - med  undtagelse 

af den  herunder  horende  del  af  matr.-nr. 802, 
Sundbyvester,  jfr.  herom  nedenfor  under  post 4 - 
skal fØlgende bestemmelser  være  gældende: 

a. På  hver  grund  må  kun opfØres en  beboelses- 
bygning  med hØjst 2 til beboelse indrettede  etager 
(beboelseslag)  foruden  enkelte  kvistværelser,  der 
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dog ikke  m5  være  indrettede  til  selvstændig  beboelse. 
Hver  etage  (beboelseslag)  må  kun  tjene  til  bolig  for 
en  enkelt  familie.  Kælderen  må  ikke  indrettes  til  be- 
boelse.  Mindre udhuse  til  beboernes behov må  op- 
fØres på  grunden. 

b. Kun ' 1 3  af hver  grund  må  bebygges.  Ved  grun- 
den  forstås  dens  areal  efter  fradrag af udlagt  gade- 
areal. 

c. Afstanden  fra  bygninger  på  grunden  til  nabo- 
skel  skal  for  l-etages  bygninger  være  mindst 2,5 m 
og for Z-etages bygninger  mindst 3,5 m. 

d.  Enhver  grunds  ubebyggede  areal,  derunder  også 
arealet mellem vejms  anlægslinie og udlægslinie,  skal 
anlægges og vedligeholdes  som  have.  Grunden  skal 
indhegnes  med  et  for  kvarteret  passende  hegn  såvel 
mod  vej som  mod nabogrund,  medmindre  anden  ord- 
ning  godkendes af magistraten 

e. Der må  ikke  haves  butik  eller  anden  erhvervs- 
virksomhed  på  ejendommen. 

Der må intet  finde  sted,  som  efter  magistratens 
skØn er  til  ulempe  for  de  omboende, såsom ved  at 
forårsage stØj, lugt  eller rØg eller  ved  zt  virke  skæm- 
mende. 

4. 
Den under  byplanområdet hrarende del af matr.-nr. 

802, Sundbyvester - vist  på  planen  med  skravering - 

pålægges  herved  de i deklaration  lyst 9. august 1915 
på  daværende  matr.-nr. 11 a,  Sundbyvester  indeholdte 
villaservitutter,  der  bl.  a.  hviler på den ravrige del af 
matr.-nr. 802, Sundbyvester. 

5. 
De i byplanvedtægten  indeholdte  bestemmelser  skal 

ikke  vzre  til  hinder  for  bibeholdelse af den  inden  for 
det  samlede  område  eksisterende  bebyggelse og dens 
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nuværende  udnyttelse  forudsat  at  såvel  denne  bebyg- 
gelse  som  udnyttelsen  ikke  strider  mod d e  i  givne 
byggetilladelser  tagne  forbehold og i  avrigt  er  lovlig. 

6. 
De i  deklaration  lyst 17. september 1917, indeholdte 

byggebestemmelser  ophæves  fra  den  dag  nærværende 
byplanvedtzgt  træder i kraft. 

7. 
Kabenhavns  magistrat  alene  har  påtaleret  for  over- 

trædelse af nærværende  vedtægt. 

8. 
Den  samlede  magistrat  kan  indramme  mindre  bety- 

dende  lempelser  i  vedtægtens  bestemmelser,  nar  man 
ikke  derved  ændrer  karakteren af det  kvarter,  bypla- 
nen  sager  at  bevare. 

9. 
Forandringer i nærværende  byplan  kan  ske ved 

kommunalbestyrelsens  beslutning og ministeriets  gcd- 
kendelse  efter  reglerne om vedtagelse og godkendelse 
af nye  byplaner,  jfr.  byplanlovens Q 5. 

Nærværende  byplanvedtægt  med  indhæftet  plan  nr. 
19.891 er  vedtaget af K~benhavns  kommunalbesty- 
relse den 8. maj 1969. 

K ~ b e n h a v n s  magistrats  4. afdel ing,  
d e n  3. juni 1969. 
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I m e d f ~ r  af 5 1 i  lov  om  byplaner  (lovbekendtgerrelse 
nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes  foranstaende af K0- 
benhavns  kommunalbestyrelse  vedtagne  forslag  til 
byplanvedtægt  for  et  område  i  Sundbyvester  ost  for 
Englandsvej  omkring  Ove  Billes  Vej,  Tyge  Krabbes 
Vej  og  Peder  Lykkes  Vej  i  K~benhavns  kommune. 

Boligminis ter ie t ,   den 5. december  2969. 

Indhæftede  vedtægt  med  ligeledes  indhæftede  plan 
nr. 19.891 begæres  herved  i  henhold  til 5 10 i byplan- 
loven  (lovbekendtg~relse  nr. 63 af 20. februar 1970) 
med den i  loven  foreskrevne  retsvirkning  tinglyst  på 
ejendommene  matr.-nr.ne  del af 802,  849 (gadeareal), 
921,  922,  927,  928,  929,  930,  931,  932,  933,  985,  986,  987, 
988, 989,  991, 992,  1104,  1105,  1107,  1108,  1109,  1110, 
1111, 1112, 1114,  1115, 1120, 1207,  1208,  1209,  1210,  1211, 
1212, 1214, 1215,  1216,  1219,  1220,  1221,  1222,  1223,  1224, 
1231,  1655,  1744,  1770 og 2281, Sundbyvester. 

Kabenhuvns   mugis t ra ts  4.  afdeling, 
d e n  28. m a j  1970. 

INDF0RT I DAGBOGEN 
den 29. maj 1970 

K0BENHAVNS  BYRET 
Lyst 
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