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LOKALPLAN NR. 63
for området begrænset af Ny Kongensgade, Vester Voldgade, Ny Vestergade og Frederiksholms Kanal.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

E.J. 5. kt. nr. 1631

Ksbenhavns kommune
Lokalplan nr. 63

Lokalplan for omradet begrænset
af Ny Kongensgade, Vester Voldgade,Ny Vestergadeog Frederiksholms Kanal.
I henhold til kommuneplanloven(lovbekendtgarelsenr. 734af 21. december 1982) fastsættesfdgende
bestemmelser for omradet.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan magistraten tillade, at der
indrettes bebyggelse til kollektive anlæg og institutioner - herunder vuggestuer og barnehaver
- samt andresocialeellerkulturelleservicefunktioner,dernaturligt finder plads i omradet.

0 4. Vejforhold
0 1. Formål
Formaletmedlokalplanenerat
fastlægge karreen
til serviceerhverv samt endvidere til boligformal i det
omfang, det er foreneligt med omradets anvendelse til
erhverv.
Lokalplanen vil muliggareenombygning
til kontorformal af bygningen Ny Kongensgade
8-12, beliggende p& matr.nr. 221 Vester Kvarter, Kabenhavn.
Væsentligt nybyggeri eller nedrivning af bebyggelse
i forhusrækken kræver supplerende lokalplan.

0 2. Område
Lokalplanomradet afgrænses som vist pA vedhæftede tegning nr. 24.784 og omfatter ejendommene matr.
nr.ne 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 241,
242A, 242B og 243A Vester Kvarter, Kobenhavn, samt
alle parceller, der efter den
1. september 1983 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

0 3. Anvendelse
Stk. l . Omradet fastlægges til serviceerhverv (detailhandel,administration,liberaleerhverv
og hoteldrift
m.v.) samtandremindrevirksomheder,derforde
omliggende boliger og institutioner efter magistratens
skpln ikkemedfarerforureningogandreulemper.
Indretning af beboelsekantindested
i detomfang,
det er foreneligt med omradets anvendelse til erhverv.
Stk. 2. Blandningaf bolig ogerhverv fastlægges
sAledes, at der ikke uden magistratens særlige samtykke kan indrettes erhverv over etager med boliger.
Mod Vester Voldgade
og
Ny Kongensgade m i
bebyggelsens trenedersteetagerikkeudenmagistratens særlige godkendelse anvendes til beboelse.

DeeksisterendevejliniermodNyKongensgade,
Vester Voldgade,Ny
Vestergadeog
Frederiksholms
Kanal opretholdes.

8 5. Bebyggelse og nedrivning
Væsentligt nybyggeri eller nedrivning af bebyggelse
i forhusrækken forudsætter tilvejebringelse af supplerende lokalplan.

5 6. Bebyggelsens ydre fremtræden
Srk. 1. Bygningernesmaterialer,udformning,farve
og avrigeydrefremtrædenskaleftermagistratens
skan være samstemmende med omgivelserne og omradets karakter, og eksisterende bebyggelse rna i nævnte
henseende
ikke
ændres
uden
magistratens
særlige
samtykke, jfr. ogsA 8 9.
Stk. 2. Ingen form for skiltning og reklamering ma
finde sted uden magistratens godkendelse.
Stk. 3. Ibrugtagning af bebyggelse. kan efter magistratensnærmerebestemmelsebetinges
af etablering
.af fællesantenneanlæg

- hvis placeringogudformningskalgodkendes

af
magistraten
- eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg.

0 7. Foranstaltninger mod forureningsgener
Bebyggelse skal efter magistratens nærmere godkendelse i overensstemmelsemedmiljamyndighedernes
kravudformesogindrettessaledes,atbeboereog
brugere i fornradent omfangskærmesmodstajog
anden forurening fra omliggende veje*).
*) Jfr. miljestyrelsens retningslinierfor
trafikstei af 9. februar 1982 eller senere.

beskyttelse af boligbebyggelse mod

0 8. Ubebyggede arealer

tages i brugfar bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt
varmeforsyningsanlaeg efter magistratens anvisning.

Stk. 1. Ubebyggede arealer skal fortrinsvis anlægges
som opholdsareal for beboere og brugere.
Stk. 2. Ubebyggedearealer - herunder evt. parkeringsanlæg - skal efter magistratens nærmere bestemmelse indga i fællesanlaeg.

0 11. Eksisterende bebyggelse
Lokalplanensbestemmelserskalikkevære
til hinder for bibeholdelse af den eksisterende bebyggelse og
dennes udnyttelse, forudsat at sAvel denne bebyggelse
som udnyttelsen ikke strider mod de
i givne byggetilladelser tagne forbehold, og i ervrigt er lovlig.

0 9. Tilladelse fra andre myndigheder
Uanset foramthende bestemmelser m& der ikke for
bygninger,dererfredet
i henhold til bygningsfredningsloven,igangsættesbygningsarbejder,der
gAr ud
overalmindeligvedligeholdelse,
fOr dereropnaet
tilladelse hertil fra fredningsmyndighederne.
Hvilkebygninger,derpr.
1. september 1983 var
fredet i henhold til lov om bygningsfredning, fremgar
af vedhæftede tegning nr. 24.784.

0 12. Påtaleret
Kabenhavns magistrat har pataleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærvaerende lokalplan.

0 13. Dispensationer

Den
samlede
magistrat
kan
indrermme sadanne
mindre
betydende
dispensationer
fra
lokalplanens
0 10. Kollektiv varmeforsyning
bestemmelser,somikke
vil ændredenkarakter
af
Bebyggelse mA ikkeudenmagistratenssamtykkeomradet,somlokalplanen
serger atskabe.
Nærvzrende lokalplan med indhæftede plan
juni 1984.

nr. 24.784 er vedtaget af borgerrepræsentationen i modet den 21.

Kobenhavns magistrat, overborgmesterens afdeling, den 25. september 1984.
p. o. v.

Birgit Bencke
/ Mikael Jarvad

I N D F 0 R T I DAGBOGEN
den 25. september 1984
K0BENHAVNS BYRET
Lyst
K . Nielsen
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