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BYPLANVEDTÆGT nr. 9.

i
HVIDOVRE KOMMUNE
omfattende

-

areal mellem Brostykkevej bagskel af ejendommene langs G1. Kdge
Gi. Kdge Landevej skel mod matr. nr.
Landevej ti3 Dansborg Alle
skel mod matr. nr. 18 cp
Hvldovrevej.
18 ck
Idrætsvej

-

-

-

-

Byplanvedtægt nr. 9.

I henhold til lov nr. 181 af 29. april i938 om byplaner med ændringer ifdlge lovbekendtgdrelse nr. 242 af 30. april i949 pfiægges hermed et omrade af Hvidovre kommune fdlgende byplan:

O 1. Omrade.

1 ) Omradet begrænses mod nord af Brostykkevej, mod syd-dst af bagskel til ejendommene
langs G1. Kdge Landevej fra Brostykkevej til Dansborg Alle samt fra Dansborg Alle
til matr. nr. 18 6 af G1. Kdge Landevej, mod syd af matr. nr. 18 ck og cp og mod vest af
del af Idrætsvej og Hvidovrevej. Se idvrigt vedlagte planbilag.
2)

Omradet omfatter nedenstiende matrikelnumre af Hvidovre by, Strandmarks sogn, Sokkelund herred:

z s æ r d, aa,
aæ. ad, bas
cf, cg, ch,
dc, dd, de,
ad, ea, eb,
ey, fm, fn,
gl, gm. gn,
hgJ hh, h i ,
12, i d , ka,
ly, 12, læ,
mt, mu, mv,
nr, ns, nt,
PC, Pd, Pe,
qbJ qc* qd,
qds ra* rb*
Px, rY9
I.80
S9, Sr, SS, st, Sus S V S
tp, tq, tr, ts, tt, tu,

Matr. nr. 16 a,
ac, ae, af, ag,
bb, bc, be, bq,
ci. ck, cl, cm,
df, dg, dh, di,
ec, ed, ee, ef,
ro, fp, fq, f r ,
go, gp, gq, gr,
hk, hl, hm, hn,
ld, le, l f , lg,
16, ma, mb, mc,
mx, my, mz, mæ,
nu, nv, nx, ny,
Pf, Pg, Ph, Pi,
qe, qf, qg, qh,
rc, rd, re, r f ,
rd, sa, sb, sc,
sx, sy, sd, ta,
tv, tx, ty, tz,

c, d, e, f ,
ah, ai, ak,
br, bs, bt,
cn, CO, cp.
dk, dl, dm.
eh, ei, ek,
f s , ft, f u ,
gs, gt. gu,
hx, hy, im,
Ih, li, lk,
md, me, mf,
md, na, nb,
nz, næ, nd,
Pk, Pl. PPI
gi, qk, qn,
rg, rh, ri,
sd, se, s f ,
tb, tc, td,
tæ, ub, uc,

g, h, i, k,
al, ao, ap,
bu, bv, bx,
cq, cr, cs,
dn. do, dp,
el, em, en,
fv, fx, fy,
gv, gx, gy,
in, l o , ip,
11, lm. In,
mg, mh, mi,
nc, nd, ne,
oa, ob, oc,
Pqr Pr, PSr
90, 9Ps 99,
rk, rl, rm,
sg, sh, si,
te, tf, tg,
ud, ue, u f ,

1, m, n, o,Prq,rr 6 , t,
aq, ar, as, at, au, av,
by, bz, bæ, bd, ca, cb,
ct, cu, cv, cx, cz, cæ,
dq, dr, ds, dt, du, dv,
eo, ep, eq, er, es, et,
f d , ga, gd, ge, gf, gg,
g i , gæ, gd, ha, hb, hc,
iq, Ir, I S , it, i u , iv
i
lo, lp, lq, lp, Is, lti
mk, mi, mm, mn, mo, mp,
nh, ni, nk, nl, nm, nn,
ou, ov, ox, OY, oz, oæ,
Pt, PUB PV, PX, PY, PZ,
qs, qt, qu, qv, qxs
rn, ro, rp, rq, rr, rs,
sk, sl, sm, sn, So, Sp,
th, tk, tl, tm, tn, to,
ug.

u, v, x, Y,
ax, ay, az,
cc, cd, ce,
cd, da, db,
dx, dz, dæ,
eu, ev, ex,
gh, g i , gk,
hd, he, hf,
ix, ly, 12,
lu, IV, IX,
mq, mr, ms,
no. nP, nq,
od, Pa, pb,
PS, Pd, qa,
qys qz, q æ *
rt, I.U. rv,

Matr. nr. 18 f,
ad, ae, a f , ag,
ad, ba, bb, bc,
by, bæ, bd, ca.
cz, cæ, di, dk,

g, h,

ah,
bd,
cc,
dn,

i, k,
al, ak,
be, bf,
cd, ce,
dt, du,

1, m, n, o,
al, am, an,
bg, bh, bi,
cf, cg, ch,
dd.

p, q, r, s,
ao, ap, aq,
bk. bl, bm,
cl, cm, cn,

Y, z, æ,
au, av,
br, bs.
cs, ct,

Matr. nr. 19 a,
at, au, av, ax,
bp, bq, br, bs,
ci, cm, cn, CO,
dg, dh, di, dk,
ec, ed, ee, ef,
ed, fa, fb, fc,
fx, fy, fz, f æ ,

z, æ, d, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, al, ak, al, am, ap, aq, ar, as,
ay, az, aæ, ad, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo,
bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bd, ca, cb, cc, cd, ces cf, cg, ch, c i , ck,
cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cd, da, db, dc, dd, de, df,
dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dd, ea, eb,
eg, el, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ,
fd, fe, f f , f g , f h , P i , fk, f l , fm, fn, f o , f p , fq, f r , f s , ft, fu, fv,
f d , gas gb, gc, gd, ges g f , gg, gh, g i , gk, g l , g m , gn, g o , gP, gq, g r a

t, u, V, x,
ar, as, at,
bn, bo, bq,
CO, cq, c r ,

d, aa, ab, ac.
ax, ay, az, a æ J
bt, bu, bv, bx,
cu, CV, CX, cy,

2.

O

2. Veje og byggelinler

1) I efterfblgende tabel er de af omradet berdrte veje opstillet med en oversigt over
de eksisterende vejbredder og byggelinler samt angivet de af byplanen fastlagte endelige vejbredder og byggelinie!?:

I

1

I

VEJNAVNE

............................
..............

Bjergagervej.
Brostykkevej.............................
Cath. Boothsvej............
Dansborg Alle (fra Idrætsvej-Doras Alle).
Dansborg Alle (fra Doras Alle-G1.Kdgevej)
Dansvej..

1

................................
........

i

i8,84 l0,oo
i8,84 , l0,oo
20.00 1 l0,oo
i8,84 l0,OO
i8,84 l0,OO
l0,oo
losoo

Dr. Wlllesvej....................

20,OO

l0,OO

Doras Alle (fra Idrætsvej-Stillidsvej)...
Doras Alle (fra Stillidsvej-Dansborg Alle)
G1. Kdge Landevej * )
I
B.C. Boysensvej.
III
Hellbergsvej.....
III
Hjhrnagervej.
III
HvidovregBrds Alle.......................
III
Hvidovrevej..
I
b
Idrætsvej (fra Brostykkev, til matr.nr.19)
II
Idrætsvej (fra matr.nr.20 til matr.nr.18)
II
II
Idrætsvej ( f r a matr.nr.19 til Doras Alle)
III
Idrætsvej (fra Doras Alle mod syd)

16.40

l0,oo
l0,oo

...................

.........................
........................
............................

............................

.......

l0,OO

18,84
32,OO
20,OO

l0,OO

10,oo
l0,oo

24s35

16,oo

33s50
l0,oo

17.50

l0,oo

20,OO

l0,OO

10,oo

l0,OO

i8,84
18,84

10.00

l0,oo

l0,oo

l0,OO

l0,oo

l0,oo
lo,O 0

20,oo
12,50
12,50
12,50
l0,oo

l0,oo
15.00

20,oo

20,OO

l0,oo
l0,oo
l0,oo
l0,oo

l0,oo
20,oo

l0,oo

lO#OO

lo,O 0

10.00

10.00

l0,oo

i0.00

io,oo
i0.00

l0,oo

* ) Det bemærkes, at byggelinien langs G1. Kdge Landevej vil være den til enhver tid af amts-

rådet fastsatte.

3.

al

VEJNAVNE

I

d
r'

c3

*
al

............................
.........................
...........................

Stenstykkevej.
Stillidsvej......
Svendebjergvej.
Ulsevej........
Valorevej....
Will. Boothsvej...........................
Sti nr. 18 fra Hvidovregbds Alle til
Stenstykkevej..................
Sti nr. i9 fra Stenstykkevej til Brostykkevej.

...........................
.............................

III
III
III
III
III
III

l0,oo
l0,oo
l0,oo
l0,oo
l0,oo
lo * O 0

i8,84

l0,oo

10.00

10.00

20,GO

l0,oo

10.00
l0,oo

l0,oo
20,oo

10.00

l0,oo

.....................

l0,oo
l0,oo
l0,oo
l0,oo
l0,oo
l0,oo

10.00

lo, O 0
lo, O 0
lo, O 0
l0,oo
10.00

5,00

5,oo

5800

5100

Alle vejbredder og byggelinier skal u d m a e s fra vejens midtlinie. S&'remt
der ved eksisterende veje bliver tvivl om denne midtlinies beliggenhed, fastsættes midtlinien som
middellinien mellem vejens skel.
Hjdrnegrunde skal have brudt hjdrne af mindst 5 m i s bredde og med lige store vinkler
mod vejlinien. Der fastlægges som vist på kortbilaget skrå byggelinier, der sikrer,
at der senere vil kunne paægges hjdrnearealet oversigtsservitut i overensstemmelse
med ministeriet for offentlige arbejders vejregler af lo. august 1943, jfr. B 22 i
lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelse af de offentlige veje. Dog kan den fri oversigt indskrænkes, s e r e m t der etableres overkdrsler, hvor veje af lavere klasser udmunder i veje af hdjere klasse.
Svendebjergvej forlænges mod dst over matr. nr. 16
Bjergagervej.

se og

16 sf til forbindelse med

Blindveje skal have en mindstebredde af 8,4 m og skal ende i en vendeplads udformet
efter Hvidovre kommunes bestemmelser.

S

3. Grundctdrrelser og facadelængder.

-

Intet areal m i udstykkes i mindre stdrrelser end 600 m2 nettoareal
medmindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestgende ejendom eller
samtidig udstykkede arealer, i hvilket fald sammenlægningsandragendet skal fdlge med
udstykningsandragendet.

4.

2) Arealer, der udlægges til Vej, park eller offentlig brug (tilhdrende eller til benyttelse for kommuner, Stat eller Offentlig koncessioneret virksomhed) omfattes ikke af
foranstdende bestemmelse.
3) Safremt et areal dnskes benyttet til rækkehusopfdrelse (d.v.s. flere end 2 huse med
fælles gavle), kan udstykning af mindre arealer
dog ikke under 350 m2 (nettoareal)
finde sted. Udstykning af de enkelte parceller kan dog ikke finde sted, fdrend der
fremlægges attest fra bygningsmyndighederne gående ud pi, at grundudgravning og grundudstdbning for samtlige huse has fundet sted. Safremt et areal Bnskes benyttet til opfdrelse af dobbelthuse, kan udstykning ske indtil 500 mt (nettoareal).

-

4)

Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre end 16 m facade mod vej, dog rækkehusbebyggelse og dobbelthusbebyggelse undtaget, hvor der kan udstykkes henholdsvis
indtil 8 og lo m facade mod vej.
I ganske særlige tilfælde vil kommunalbestyrelsen kunne meddele tilladelse til mindre
facader end de angivne.

O

4. Ejendommenes anvendelse

1 ) Med de i II6 6, 7, 8 og 4, stk. 6 nævnte undtagelser m i der kun opfdres åben og lav
boligbebyggelse med tilhdrende udhuse og garager (hdjst een garage pr. lejlighed). Garagerne mP ikke udnyttes erhvervsmæssigt til værksteder, butik eller lign.

2) Pi hver parcel m i hdjst indrettes 2 til beboelse bestemte lejligheder, dog med de i
8 6 6, 7 og 8 nævnte undtagelser.
3 ) Med de i II 4 , stk. 5 og 6 og II 7 nævnte undtagelser m H der pi ejendommene ikke indrettes eller drives butik, handel, fabrik, værksted og oplagspladser. Der m i endvidere
ikke drives nogen art af virksomhed, som ved stdv, rdg, lugt,stbj, rystelser, udseende eller pi anden mide efter Hvidovre kommunalbestyrelses skdn er til gene for de omboende.
4)

Det skal dog være tilladt at drive sadan virksomhed, som almindeligvis udfdres i beboelseslejligheder eller villaer, n b det efter kommunalbestyrelsens skdn kan ske,
uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af
boligkvarter brydes.

5)

På matr. nr. 20 f , 20 et, 20 eu og 20 ni og parceller, der senere udstykkes herfra,
m å der fremtidig opfrdres sammenhængende butikker, dog kun langs de optrukne facader
på tilhdrende plan, og når projekter herfor er godkendt af Hvidovre kommunalbestyrelse. Der skal ved disse butikker udfdres adgangsvej langs bagsiden for vareindlevering.
samt på de enkelte grunde udlægges arealer til de f o r de pågældende butikker fornddne
parkeringspladser efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Butikker i bazarbygninger eller drivhuse vil ikke blive tilladt.

6) Nedenstående matrikelnumre forbeholdes lettere industri og værksteder, der ikke ved
rdg, stdj, stdv, lugt eller rystelser efter kommunalbestyrelsens skdn er til væsentlig gene for de omboende. Bebyggelsen mP kun indeholde en enkelt beboelseslejlighed
for ejeren eller en ved virksomheden beskæftiget. Bebyggelsen skal irdvrigt tilpasses
det omliggende kvarter, idet bygninger opfrdres fritliggende pi grunden.

5.

Ubebyggede grundarealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et tiltalende udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materiel, affald og lignende skal overholdes. Finder kommunalbestyrelsen, at sidanne arealer henligger s h m mende, f o r s b t eller i uordentlig tilstand, kan der stilles krav om foranstaltninger,
som efter kommunalbestyrelsens skdn bringer dette til ophdr.
Matr. nr. 16 ex, ey, hx, hY, Pq, Pr, Ps, Pt, Pu, PV, Px, PY, Pz, Pæ, pd, qa, sg, sh,
si, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sx, sy, ta, tb, tc, td, te, ti,
tg, th,

0

i)

For den i

B 4,

5. Bygningers udstrækninp:ORhdjde.

stk. 1, 2, 3 og 4 omtalte bebyggelse gælder endvidere fdlgende:

Bebyggelsesgraden fastsættes til l/5 af nettogrundarealet. Bebyggelsen
skal opfdres som fritliggende, d.v.s. med mindst 2,5 m afstand til naboskel. Ensartede rækkehuse eller dobbelthuse kan dog tillades, ligesom
enkelte garager med hdjst 20 m2 grundflade tillades opfdrt nærmere skel
end 2,5 m, n h hdjde i naboskel ikke overstiger 3 , o m.
Bygningshdjden fastsættes til hdjst eet beboelseslag med udnyttet tagetage.
2)

Industribebyggelse under B 4, stk. 6 m H hdjst opfibres i 2 etager uden udnyttet tagetage, idet bebyggelsesgraden fastsættes til 1/5 af nettogrundarealet.

B

1)

6. Hdj bebyggelse I.

Pa nedenstaende matr. nr. og parceller, der senere matte udstykkes herfra, md, n&
grunden er over 1.200 m2, eller n h flere grunde sammenlægges til mindst 1.200 m2 ,
opfdres boligblokke i hdjst 3% beboelseslag:
Matr. nr. 19 hm, 20 f , et, eu. lq, Ir og ni,
idet dog fdlgende bygningsafstande skal overholdes:
Afstand mellem to bygninger skal mindst være 2 gange hdjden fra grunden til overkant af bjælkelag i loft over dverste beboelseslag i hdjeste bygning, idet der for
afstand til naboskel ogsa skal være mindst een gang tilsvarende hdjde; for gavle
uden vinduer kan dog disse afstande til naboskel nedsættes til halv gang tilsvarende hd jde.
Bebyggelsens udformning og anbringelse pH grundene vil om fornddent blive fastlagt
ved en senere supplerende byplanvedtægt.
idet dog de i 8 4 an-

2)

Bygningerne ma opfdres til beboelses- og forretningsform&,
fdrte forordninger skal overholdes.

3

Bebyggelsesgraden fastsættes til 1/4 af nettogrundarealet, idet udnyttelsesgraden
dog ikke m H overstige 0 , 5 .

6.

2 0 m2 grundflade tillades opfdrt nærmere skel end 2,5 m,
n b hdjden i naboskellet ikke overstiger 3 , o m.

4) Enkelte garager med hdjst

5) Der mB hdjst opfdres een garage for hver lejlighed eller butik.
7. HØj bebyngelse II.
i ) pa nedenstiende matrikelnumre og parceller, der senere matte udstykkes herfra, skal
opfdres boligblokke med evt. tilhdrende udhuse og garager:
Matr. nr. 18 v, y, z, æ, d, aa, ab, ac, ad, ae, bn, bo, bq, br, bs, bx, cy, di, dk,
dn, dt, du, de! samt en del af 18 cæ.
Boligblokkene skal opfdres med facade eller gavl i byggelinien mod G1. Kdge Landevej
i 3 fulde etager, idet man dog kan tillade udnyttet tagetage. Garager og udhuse skal
Vere beliggende i grundens bageste halvdel, og m a kun opfdres i een etage. S u r e m t
boligblokkene opfdres med gavl i byggelinie, skal afstanden mellem 2 bygninger være
mindst 2 gange bygningshdjden, m u t fra almindeligt terræn til overkant af bjælkeloft
over 3 . beboelseslag. Afstanden til bagskel skal mindst være 13 gange tilsvarende
bygningshdjde. Afstanden til sideskel skal mindst være 1 gange tilsvarende bygningshdjde, med mindre der pa nabogrunden tinglyses deklaration om bygningsafstand som
ovenfor anfdrt. Safremt boligblokkene opfdres med facade i byggelinien, vil kommunalbestyrelsen dog kunne tillade, at bygningerne opfdres med gavl i sideskel pH betingelse af, at gavlen udfdres som facademur, og at taget afvalmes. Bebyggelsens udformning og anbringelse pg grunden vil om fornddent kunne fastlægges ved en senere byplanvedtægt.
2)

Bygningerne mA kun benyttes til beboelsesformAl, idet dog kommunalbestyrelsen vil
kunne tillade indrettet forsyningsbutikker til betjening af beboernes behou.

3 ) Oarager og udhuse m a som nævnt kun opfdres i een etage og skal være beliggende i
grundens bageste halvdel. Intet punkt af disse bygninger m& opfdres nærmere skel end
punktets hdjde over almindeligt terræn, dog kan enkelte garager med hdjst 20 mL grundflade tillades opfdrt i side- eller bagskel p& betingelse af, at bygningsreglementets
bestemmelser om naboerklæringer overholdes, og n b hdjden i skellet ikke overstiger
3 m.

4) Der m i hdjst opfdres een garage for hver lejlighed eller butik.

5) Bebyggelsesgraden fastsættes til 1/3 af nettogrundarealet, idet udnyttelsesgraden
dog ikke mA overstige 0~65.

6

8. institutioner.

Matr. nr. 19 a og parceller, der udstykkes herfra, forbeholdes institutionsbyggeri
eller parcelhusbebyggelse, i sidste tilfælde vil bestemmelserne Bom ovenfor anfdrt
vedrdrende parcelhusbebyggelse være gældende.

7.

B 9. Almindelige bestemmelser.
Alle frie sider pH bygninger skal behandles som facademur.
Arealer mellem vejskel og byggelinie m H kun anlægges og benyttes som fortov, parkeringsplads eller have. Der skal pa den enkelte grund udlægges areal til de f o r den
pkældende bebyggelse fornddne garager og parkeringspladser, alt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
Tegninger af ny bebyggelse pa ejendommen eller ombygning af bestdende bygninger udvisende bygningernes indretning og anvendelse i 1:loo, samt en situationsplan 1:500,
der gdr rede for ejendommens benyttelse og bebyggelsens forhold til omgiVelSEme,
skal forelægges Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse til godkendelse af bebyggelsens
overensstemmelse med byplanen, fdr bebyggelsen pabegyndes opfdrt eller ombygget.
De omhandlede bebyggelser er idvrigt underkastet bestemmelserne i de for kommunen til
enhver tid gældende bygningsreglement, vejvedtægter og sundhedsvedtægter.
Hvor eksisterende servitutter er strengere end ovenstdende bestemmelser, skal disse
respekteres.

O lo. Transformatorstationer m.v.
Transformatorstationer til tilfredsstillelse af kvarterets behov og i dimensioner pa
indtil 20 m2 grundareal og indtil 4,5 m i hdjden kan opstilles under iagttagelse af
de i vedtægten fastsatte regler, bl.a. om bygningens udformning i overensstemmelse
med den dvrige bebyggelse i kvarteret.

O 11. Eksisterende bebYRRelSe.
i ) Nærværende vedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende
nu lovlige benyttelse og bebyggelse.
2) Udvidelse ved om- eller tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med
byplanens bestemmelser m a ikke Pinde sted.

6 12. Pataleret.

Pataleret vedrdrende overholdelsen af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt har
alene Hvidovre kommunalbestyrelse.

6

13. Lempelser.

Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse kan indrdmme mindre betydende lempelser Ibestemmelserne l denne vedtægt, for s a vidt man ikke derved ændrer karakteren af de
kvarterer, som byplanen sdger at skabe.

8.

Dog kan dispensation fra de i O 2 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr.
lov n r . 95 af 29. marts 1957, O 4.5.

6 14. Overtrædelser.

Overtradelse af bestemmelsene i nærværende byplan og af de i medfdr heraf af de vedkommende myndigheder trufne afgbrelser og nedlagte forbud, Straffes med bdder fra kr.
40,- jfr. bekendtgdrelse nr. 242 af 3 0 , april i949 vedrdrende lov om byplaner, hvorhos den ved overtmdelsen skabte retsstridige tilstand vil være at omgdre.

O

15. ÆndrinRer i vedtægten.

Forandringer og tillæg til nærværende byplan kan foretages efter Hvidovre kommunalbestyrelses vedtagelse og efter godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens ff 5.

P. K. V.
Chr. Sbrensen
Borgmester
2.k. j.nr.

32-20-1958

I medfdr af O 1 i lov om byplaner (lovbekendtgdrelse nr. 242 af 30. april 1949) godkendes foranstaende af Hvidovre kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 9 for et omrbde i Hvidovre kommune.
Boligministeriet, den

6. november 1959

P. M. V.
E.B.
Vagn Rud Nielsen

(sign.)

Infdrt i dagbogen den lo. decumber 1959

For Hvidovre retskreds.
Lyst pb de anfdrte matrikelnumre samt pA matr. nr. i6 uh, 1 6 . ~ 1 ,
i6 uk, i6 u1 og 20 tr.
Gerda Buch

E. Sdrensen
Afgift: O 12
O 14 I,
O 14 11,

lo kr.
4 kr.
3 kr.

E. Fogh

