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K Ø B E N H A V N S  K O M M U N E

Nr. 86

For umatrikuleret opfyldningsareal ved Amagers
østkyst syd for Kraftværksvej



Byplanvedtægt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I medfer af byplanloven  (lovbekendtgerelse nr. 63 

af 20. februar 1970) pålægges det  på  vedhæftede teg- 
ning  nr. 22.180 med svær  sort  begrænsningslinie  viste 
umatrikuleret  opfyldningsareal  felgende  bestemmel- 
ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 

§ 1. 
Området  fastlægges  til  erhvervsformål,  herunder 

havneformål. 

§ 2. 
Kebenhavns  magistrat  alene  har  påtaleret  for  over- 

trædelse af nærværende  vedtægt. 

§ 3. 
Den  samlede  magistrat  kan  indromme  mindre lem- 

pelser i vedtægten. 

§ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4. 
Forandringer i denne  byplan  kan  ske ved  kommu- 

nalbestyrelsens  beslutning og ministeriets  godken- 
delse  efter  reglerne om vedtagelse og godkendelse af 
nye  planer,  jfr.  byplanlovens 5. 

i 

Nærværende  byplanvedtægt med indhæftede  plan 
nr. 22.180 er vedtaget af Kebenhavns  kommunalbesty- 
relse den 28. juni 1976 og 27. januar 1977. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kebenhavns  magistrats 4 .  afdeling, 
den 28. januar 1977. 
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2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Foranstående  byplanvedtægt  godkendes i medfer 

af zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ 57, stk. 1, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kom- 
muneplanlægning, jfr. Q 17, stk. 2, i milj~ministeriets 
bekendtg~relse  nr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 af 21. januar 1977 om  henlæg- 
gelse af opgaver og bef~jelser  til  planstyrelsen. 

Planstyrelsen,  den 16. januar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1978. 

I henhold  til  bestemmelserne i Q 36, stk. 1, i lov  om 
kommuneplanlægning af 26. juni 1975 meddeles  her- 
ved samtykke  til  tinglysning af nærværende  doku- 
ment.  Samtidig  erklæres  det, at tilvejebringelse  af  en 
lokalplan  ikke  er  påkrævet. 

Kobenhavns  magistrats 4 .  afdeling, 
den zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16. marts 1978. 

Umatrikuleret  opfyldnings- 
areal  ved  Amagers  ostkyst 
begrænset af matr.-nr. 536 

Amagerbros  kvarter,  Kraft- 
værksvej  (matr.-nr. 532 

Amagerbros kvarter), uma- 
trikuleret  areal,  matr.-nr. 
533 Amagerbros  kvarter og 
vandareal. 
Kvarter:  Amagerbros 

Indhæftede  vedtægt med  ligeledes  indhæftede  plan 
nr. 22.180 begæres  herved  tinglyst  på  det af byplanen 
omfattede  umatrikulerede  opfyldningsareal  ved Ama- 
gers ostkyst  syd  for  Kraftværksvej. 

Kobenhavns  magistrats 4 .  afdeling, 
den 16. marts 1978. 
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INDF0RT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI DAGBOGEN 

den 17. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmarts 1978 

K0BENHAVNS  BYRET 

Lyst 
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