BYPLAN
Nr. 59
For karreen begrænset af Rosenborggade, Åbenrå,
Hauser Plads, Hausergade og Sankt Gjertruds
Stræde

K Ø B E N H AV N S

K O M M U N E

Byplanvedtægt.
Det vedtages i medfØr af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962) at pålægge karreen beg r a n s e t af RosenborLgade, Abenr5, Hauser Plads, Hausergade og Sailkt Gjertruds Stræde nedennævnte byplan.
På vedhaftede plan nr. 18.858 er vist den omhandlede karre.
Byplanenomfatter - somdet i Øvrigt fremgår af
planen - matr.-nr.ne 204 D, 204 E, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216 A, 217, 218, 219 O g 220, ROsenborg kvarter.
1.

Fordekarreenbegrænsendegaderopretholdesde
nuværende gadelinier.
2.
KarreenfastlæggesisinhelhedsomboIigområde.
Foruden boliger må der kun indrettes sådanne forretnings- og kontorlokaler og lignende, som efter magistratens skØn harnaturligtilknytningtilkvarterets
bebyggelse. Forretnings- og kontorlokaler må dog kun
indrettes i de to nederste etager.
3.
Bebyggelse må kun nedrives, ombygges eller på andenmådeændres,såfremtmagistratenmeddeIertilladelse hertil.
4.

Nybebyggelseskal
opfØres somsluttetbebyggelse
i de fastlagte gadelinier.

2
Bebyggelsenskalopfgresienhedersvarendetilde
nuværendeejendommesfacadelængder.Sammenlægges ejendomme, kan magistraten dog indrØmme tilladelse til, at den enkelte bygnings facadelængde bliver
omkring 20 m, såfremt det af hensyn til bebyggelsens
indpasning i gadebilledeteftermagistratens
skØn er
Ønskeligt.
5.
Bygningernesmaterialer,form
og farverskalefter
magistratens skØn være samstemmende med omgivelsernes og områdets karakter.
Allefriesider
på bygningerskalbehandles
som
facademur.
6.

Dermåsefterhåndensomforholdene
gØr det påkrævet - ioverensstemmelsemedbyggelovensbestemmelser,omfornØdentvedreguleringskommissionens eller taksationskommissionens medvirken - foretagessådanneomlægningerafejendomsgrænser
og
andreforanstaltninger,
som eftermagistratens
skØn
må ansesfornØdvendigeforenhensigtsmæssigordning af bebyggelsen og en tilfredsstillende udformning
af de ubebyggede arealer.
7.
Byplanvedtægtensbestemmelserskalikkeværetil
hinderforbibeholdelse
af den nuværende bebyggelse
og den nuværende udnyttelse, forudsat at såvel denne
bebyggelse som udnyttelsen ikke strider mod de
i givne
byggetilladelser tagne forbehold og i Øvrigt er lovlig.

8.

KØbenhavns magistrat alene har påtaleret
trædelse af nærværende vedtægt.

for over-

9.
i
Den samledemagistratkanindrØmmelempelser
vedtægtensbestemmelser,ssfremtkarakteren
af det
kvarter, byplanen @ger at skabe, ikke derved ændres.
10.

Forandringer i denne byplan kan ske
ved kommunalbestyrelsens beslutning og ministeriets godkendelse
om vedtagelse og godkendelse af nye
efterreglerne
planer, jfr. byplanlovens Q 5.
Nærværendebyplanvedtægtmedindhæftedeplan
nr. 18.858 er vedtaget af K~benhavns kommunalbestyrelse den 27. juni 1968.

K ~ b e n h a v n s m a g i s t r a t4s. afdeling,
d e n 3 1 . januar 1969.

I medfer af 5 1 i lov om byplaner (lovbekendtgerelse
nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af K0benhavns kommunalbestyrelse vedtagne forslag til byplanvedtægt for området begrænset af Rosenborggade,
Abenrå, Hauser Plads, Hausergade og Sankt Gjertruds
Stræde i Kebenhavns kommune.
Boligministeriet, den 30. m a j 1969.

Indhæftede vedtægt med ligeledes indhæftede plan
nr. 18.858 begæres herved i henhold til 5 10 i byplanloven (lovbekendtgerelse nr. 160 af 9. maj 1962) med
den i loven foreskrevne retsvirkning tinglyst på ejen-

