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Lokalplan  for  omrhdet  begrænset  af  Mnrrkhnrjvej,  sydskellet  af I 
ejendommen  matr.nr. 3c (Vestvolden) og sydvestskellet  af  ejendommen I matr.nr. 4a Husum,  Kabenhavn,  Ærtebjergvej,  nordskellene  af 

ejendommene  matr.nr.ne 2981,29,2g og 2e ibid.' 
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KØbenhavns Kommune 
Lokalplan nr. 192 

Lokalplan  for  omradet begraenset af  MØrkhØj- 
vej,  sydskellet af ejendommen  matr.nr. 3c (Vest- 
volden) og sydvestskellet af ejendommen  matr.nr. 
4a Husum,  KØbenhavn,  Ærtebjergvej,  nordskellene 
af ejendommene  matr.nr.ne  298 l,%, 28 og 2e  ibid. 

I henhold til lov om kommuneplanlaegning 
(IovbekendtgØrelse nr. 9 I8 af 22.  december  1989) 
fastsattes herved  folgende  bestemmelser  for 
omriidet. 

8 1. Formål 

Formiilet med  lokalplanen  er: 
a t  fastlægge  ejendommen - pii hvilken  der  tidli- 

gere er tilladt  opfort  sommerhuse og huse til 
helArsbeboelse - til boligformiil i form af 
hfamiliehuse, 

a t  bevare omriidet som  et Abent havehusomriide 
med det  miljo og de saerlige kvaliteter,  dette 
omrAde besidder, 

at omriidet skal fremsti med  et  gront praeg og 
varieret  bebyggelse og 

a t  ophave den gaeldende byplan  for omriidet, der 
fastlaegger anvendelsen til offentlige formiil. 

0 2. Område 

Lokalplanomriidet afgraenses som vist pil ved- 
hzftede tegning  nr.  26.280 og omfatter  ejendom- 
men matr.nr.  2864  Husum,  Kobenhavn,  samt  alle 
parceller,  der  efter 1. november  1990  udstykkes 
fra  den naevnte ejendom. 

6 3. Anvendelse 

OmrAdet fastlzgges til boligformiil i form af 
knfamiliehuse. 

Herudover kan der opfØres og indrettes fdles-  
hus pii det pii tegning  nr.  26.280  viste faellesareal. 

0 4. Vejforhold 

Stk .  Z. Mod  MØrkhØjvej, Ærtebjergvej,  Toft- 
agervej  (“Birke AllP) opretholdes  de  eksisteren- 
de  vejlinier.  Endvidere  opretholdes  eksisterende 
vejlinier  (stiedadgangsveje)  inden  for omriidet. 

Stk .  2. De pii tegning  nr.  26.280  med  priksig- 
natur viste vejudlzg kan ophaves. 

Stk .  3. Mod Ærtebjergvej fastlaegges en be- 
byggelsesregulerende  byggelinie i en  afstand af 
4,415 m  fra  vejlinien,  som vist pil tegning  nr. 
26.280. 

Stk .  4 .  Mod stiedadgangsveje  bortset  fra  Toft- 
agervej fastlaegges bebyggelsesregulerende byg- 
gelinier i en  afstand af 2  m  fra  vejlinierne. 

6 5. Udstykning 

Stk .  l .  Udstykning mil kun  finde  sted  i  over- 
ensstemmelse  med den pA tegning  nr.  26.281 
viste  udstykningsplan. 

Stk .  2. Magistraten  kan  godkende,  at  der  sker 
sammenlaegning af parceller.  Hver  parcel mii 
normalt  ikke  overstige  ca. 500 m2. 

6 6. Bebyggelsens omfang og placering 

Stk .  I .  Den pii tegning  nr.  26.28 1 viste  udstyk- 
ningsplan  skal,  uanset  om  udstykningen  er  effek- 
tueret, laegges til grund ved beregning af bebyg- 
gelsesprocenten  samt  placering af bebyggelse. 

Stk .  2. Bebyggelsesprocenten mii ikke  over- 
stige 40, jfr.  dog stk. 3 og  stk. 6. 
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Stk .  3. For de enkelte  parceller gaelder, at  eta- 
gearealet ikke rnii overstige 125 m2. Det bebyg- 
gede  areal mii ikke overstige 1/4 af parcellens 
grundareal. 

For faellesparcellen  gaelder, at etagearealet ik- 
ke rnii overstige 300 m2. 

Stk .  4. Bebyggelse skal opfores i en  etage even- 
tuelt med udnyttet tagetage.  Bebyggelsens hojde 
mii ikke overstige 7 m, og gesimshojden rnii ikke 
overstige 3 m. 

Stk .  5. Bebyggelse, jfr. 9 3, skal opfwes enten 
som fritliggende  huse  eller  sammenbygget  i skel 
til h side. 

Siifremt retten til sammenbygning ikke benyt- 
tes, skal bebyggelsen holdes i en afstand af 2,5 m 
fra skel. 

Stk .  6. Uanset stk. 3 kan  der pii hver parcel 
opfores smiibygninger i  form af garagekarport/ 
iiben  overdaekket terrasse/skur m.v. Det samlede 
areal af disse mii ikke  overstige 35 m2. 

0 7. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

Stk .  I .  Tage  skal  udformes  som  sadeltage  eller 
med  anden  tagform  med skrii tagflader. Udform- 
ningen  skal  godkendes af Magistraten. 

Stk .  2. Bygningernes  materiale,  udformning, 
farve og Øvrige ydre fremtraeden skal  efter  Magi- 
stratens  skon vaere samstemmende  med  omgivel- 
serne og omriidets karakter, og eksisterende be- 
byggelse rnii i naevnte henseender ikke aendres 
uden Magistratens tilladelse. 

Stk .  3. Ingen  form  for  skiltning og reklame- 
ring mii finde  sted uden Magistratens  godkendel- 
se. 

Stk .  4. Ibrugtagning  af  bebyggelse kan efter 
Magistratens naermere bestemmelse betinges af 
etablering af  faellesantenneanlaeg - hvis placering 
og  udformning skal godkendes af Magistraten - 
eller tilslutning til et godkendt faellesantennean- 
laeg. 

0 8. Foranstaltninger mod forurenings- 
gener 

Stk .  I. Bebyggelse  og primaere opholdsarealer 
skal efter  Magistratens naermere godkendelse i 
overensstemmelse  med  miljomyndighedernes 
krav placeres, udfores og indrettes siiledes,  at 
beboere i fornodent  omfang skaermes mod  stoj og 
anden  forurening  fra  vej. * )  

8 9. Kollektiv varmeforsyning 

Bebyggelse mii ikke uden Magistratens tilla- 
delse  tages i brug,  for  bebyggelsen  er tilsluttet et 
kollektivt varmeforsyningsanlaeg efter  Magistra- 
tens anvisning. 

8 10. Ubebyggede arealer 

Stk .  I .  Friarealet skal anlaegges og vedligehol- 
des  som  have. 

Stk .  2. Pii hver parcel skal der anlaegges l 
parkeringsplads. De eksisterende  parkerings- 
pladser pii  faellesparcellen opretholdes. 

Stk .  3. Parceller  skal  hegnes  mod  vej med et 
levende  hegn, med mindre  anden  ordning  god- 
kendes af Magistraten. Mod matr.nr. 3c Husum, 
Kobenhavn,  (Vestvolden)  skal  der  efter  Magi- 
stratens naermere godkendelse opsaettes et flet- 
varkshegn og anlaegges et beplantet baelte. 

Stk .  4. Traeer skal bevares i videst muligt om- 
fang. 

8 11. Tilladelse fra  andre  myndigheder 

Uanset ovenstiiende bestemmelser, rnii der ik- 
ke i en afstand af I O0 m fra  fortidsmindet  Vest- 
voldens ydre granse, (jfr. naturfredningslovens 
$53) uden  fredningsnaevnets tilladelse placeres 

* )  Jlr. MiljBstyrelsens vejledning nr. 3/1984 “Trafik- 
stØj i  boligomriider”. 
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bygninger,  skure,  campingvogne og lignende, 
opstilles  master,  foretages beplantninger og aen- 
dringer i terraenet eller ivarksaettes foranstaltnin- 
ger, der i vaesentlig grad kan virke skaemmendepii 
fortidsmindet. 

fi 14. Dispensationer 

Den  Samlede Magistrat kan  indromme siidan- 
ne dispensationer  fra lokalplanens bestemmel- 
ser,  som ikke vil vaere i strid med  principperne i 
planen. 

5 12. Eksisterende  forhold 
fi 15. Servitutbortfald 

Lokalplanens bestemmelser skal ikke vaere til 
hinder for bibeholdelse af den  eksisterende be- 
byggelse og dennes udnyttelse, forudsat at siivel 
denne bebyggelse som udnyttelsen ikke strider 
mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold 
og i Øvrigt er lovlig. 

5 13. Påtaleret 

Kgbenhavns Magistrat har piitaleret for over- 
traedelse  af bestemmelserne i naervaerende lokal- 
plan. 

Deklaration indeholdende bestemmelser ved- 
rgrende bebyggelse og benyttelse, tinglyst den 
13. juni 1928, pii ejendommen matr.nr. 2864 
Husum,  Kgbenhavn, ophaeves. 

Deklaration indeholdende bestemmelser ved- 
rorende bebyggelse og benyttelse, tinglyst den 
28. marts 1941, pii ejendommen matr.nr. 2864 
Husum,  Kgbenhavn, ophaeves. 

Byplanvedtaegt nr. 18, tinglyst den 7. dece- 
mber  1950 og senere, ophaeves, for sii vidt angiir 
ejendommen matr.nr. 2864  Husum,  Kgbenhavn. 

Naervaerende lokalplan med indhaeftede planer nr.ne 26.280 og 26.281 er vedtaget af  Borgerreprae- 
sentationen i madet  den 14. november 1991 og  endeligt bekendtgjort den 26. november 1991. 

KØbenhavns Magistrat, Overborgmesterens Afdeling, den 29. april 1992. 

p.0.v. 

Per  Krogh 
/Annette Hansen 

Fuldmaegtig 

K0BENHAVNS BYRET 
Indfgrt  den 29/4- 1992 
lyst under nr.  30848 
Jette SØberg Lerke 
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RADHUSET 1599 KIBBENHAVN V 
OVERBORGMESTERENS  AFDELING.  PLANDIREKTORATET 

26.28 1 NOV. 1990 HUSUM, WBENHAVN 
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