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Ændring af administration for to ejendomme 

Administrationen af Københavns Kommunes ejendomme deles mellem 
Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget (Københavns Ejen-
domme og Indkøb). Fordelingen af ejendommene er bestemt af Bor-
gerrepræsentationens beslutning af 24. november 2005.  

Som led i udarbejdelsen af lokalplan for H/F Kalvebod, således at have-
foreningen kan overgå til helårsbeboelse, er matrikelgrænserne om-
kring haveforeningen ved at blive tilrettet. Årsagen er, at haveforenin-
gens bebyggelse over tid har bredt sig ind på Valbyparkens areal. For at 
sikre at haveforeningen fremadrettet ligger på en samlet matrikel med 
al nuværende bebyggelse inde på haveforeningens lejede areal, arbej-
der KEID på at udvide matrikelskellet hele vejen rundt om haveforenin-
gen. Dette indebærer, at der overføres areal mellem Teknik- og Miljøud-
valget, som administrerer Valbyparken, og Økonomiudvalget, som ad-
ministrerer haveforeningens areal. Der er tale om et samlet areal på 392 
kvm., heraf vej 4 kvm., som fordeler sig som følger (se også vedlagte 
kortskitse nedenfor). Arealet overføres mellem matr.nr. 1966 Valby, Kø-
benhavn til matr.nr. 2c Valby, København. 

Det østlige skel udgør delvist et areal, som tidligere var belagt med fred-
skovspligt. Denne er nu blevet ophævet af Miljøstyrelsen. Det pågæl-
dende areal er markeret med grønt på vedlagte luftfoto nedenfor.  

Når lokalplanen er vedtaget, indgås der en ny lejekontrakt mellem Kø-
benhavns Kommune (Københavns Ejendomme og Indkøb) og havefor-
eningen. Det lejede areal vil i den nye lejekontrakt udgøre den samlede 
matrikel, som haveforeningen efter tilretningen kommer til at ligge på. 

  

0 5 - 1 1 - 20 21  

Sa gsn u mmer  i  F2  

20 21  -  6 21 9  

 

D o k u men tn u mmer  i  F2  

4 1 9 4 20  

 

Sa gsn u mmer  eD o c  

20 21 - 0 3 1 0 4 78  

 

 

 

 

 

 

  

Bilag 6  
 



 

 

Kortskitse

 

  



 

D i r ek ti o n ssekr eta ri a tet 3 /3  

 

 

 

Luftfoto

 


