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LOKALPLAN NR. 136 

Lokalplan  for omrQldet begrænset  af Raffinaderivej, Klsvermarksvej, For- 
landet, sydskellet  af ejendommen matr.nr. 543 Amagerbros  Kvarter, KO- 
benhavn,  og  forlængelsen  heraf  over ejendommen matr.nr. 542 ibid., 
vandarealet mellem Amagers ~stkyst  og Pravestenen, Oliehavnsbroen 

og  Prags  Boulevard. 
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Kabenhavns  Kommune 
Lokalplan nr. 136 

Lokalplan  for  omradet  begrænset af  Raffinaderivej, 
Klervermarksvej, Forlandet,  sydskellet  af  ejendommen 
matr.nr.  543  Amagerbros  Kvarter,  Kerbenhavn, og  for- 
længelsen  heraf  over  ejendommen  matr.nr. 542 ibid., 
vandarealet  mellem h a g e r s  erstkyst og Prervestenen, 
Oliehavnsbroen  og  Prags  Boulevard. 

I henhold til  lov om  kommuneplanlægning  (lovbe- 
kendtgerrelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes  herved 
ferlgende bestemmelser  for  omradet. 

5 1. Formil 
Formalet  med  lokalplanen er  at fastlægge omradet - 

der  rummer  eksisterende  industrivirksomheder,  store 
ubenyttede  arealer,  der  for  en  dels  vedkommende  tid- 
ligere har  været  anvendt til  petrokemisk  industri,  samt 
en  haveforening,  som  forudsættes  flyttet - til erhvervs- 
formal,  herunder  industri  med  dertil herrende admini- 
stration. 

Det  tilstræbes,  at ny bebyggelse indpasses i  omgivel- 
serne,  herunder  særlig  det  tilgrænsende  vandareal  og 
de  gronne  omrader,  Klavermarken  samt  Haveforenin- 
gerne  Strandlyst  og  Strandhoj, pA en  miljomæssig  og 
arkitektonisk  rimelig  made. 

Lokalplanen  muliggor  etablering  af  en offentlig  til- 
gængelig  promenade  langs kysten. 

5 2. Område 
Lokalplanomradet  afgrænses som vist p&  vedhæfte- 

de tegning nr. 25.352 og  omfatter  ejendommene 
matr.nr.ne 400,  401  466,  467,  468,  469,  470,  471,  473, 
486,  491,  518 og 533 Amagerbros  Kvarter,  Kobenhavn, 
dele af ejendommene  matr.nr.ne 32 og 542 ibid.  samt 
alle  parceller,  der  efter 1. maj 1987 udstykkes  i  omra- 
det. 

5 3. Anvendelse 
Stk. 1. Omrildet  fastlægges til erhvervsformal. 
Der mA opfores  eller  indrettes bebyggelse til indu- 

stri-,  værksteds-,  transport-,  engros-,  lager-  og  oplags- 
virksomhed  med  dertil  horende  administration.  Der 
mg endvidere opferres eller  indrettes bebyggelse  til  salg 
af  udvalgsvarer  med  tilknytning til virksomhederne. 

Inden  for  en  afstand af  ca.  50 m fra  Klovermarks- 
vejs og  Forlandets  modstaende  vejlinier m& der  ikke 
udoves  virksomhed, som efter  Magistratens  skon i me- 
re end  ubetydelig  grad  kan medferre st@jforurening, 
luftforurening  eller andre ulemper. 

Inden  for  den ovrige del  af  omradet  nord  for  nord- 
skellet af  ejendommen  matr.nr. 470 Amagerbros  Kvar- 

ter, Kobenhavn  og  forlængelsen  heraf  over  ejendom- 
mene  matr.nr.ne 466 og 473 ibid.  til  kystlinien  samt  in- 
den  for  en  afstand  af  ca. 50 m fra  Raffinaderivejs 
modstaende vejlinie mA der ikke  udeves  virksomhed, 
som efter  Magistratens skan i  mere  end  uvæsentlig 
grad  kan medferre sterjforurening,  luftforurening  eller 
andre  ulemper. 

Inden  for  omradet i ervrigt m& der ikke uderves virk- 
somhed,  hvortil  der  efter  Magistratens  skan af  hensyn 
til  forebyggelse af  forurening  kan  stilles  betydelige  af- 
standskrav. 

Stk. 2. Magistraten  kan  tillade,  at  der opferres eller 
indrettes bebyggelse  til  offentlige formtil, der af  Magi- 
straten  anses  for  forenelige  med  beliggenheden i  her- 
omhandlede  erhvervsomrade. 

Stk. 3. Uanset  stk. 1 kan  Magistraten  tillade,  at  der 
pA hver  ejendom opferres eller  indrettes  enkelte  boliger 
for  indehaver,  bestyrer,  portner  eller  andre  personer 
med  lignende  tilknytning til virksomheden. 

!j 4. Vejforhold og byggelinier 
Stk. 1. Mod Klervermarksvej, Forlandet,  Oliehavns- 

broen  og Prags  Boulevard  opretholdes de eksisterende 
vejlinier/vejudlægslinier som vist pA tegningen. 

Mod  Klovermarksvej  fastlægges  en 10 m bebyggel- 
sesregulerende  byggelinie  som vist p&  tegningen. 

Stk. 2. For  Raffinaderivej  gælder, at  de eksisterende 
10 m vejlinier  opretholdes  p&  strækningen A-B, at  der 
fastlægges 10 m vejudlægslinier  p&  strækningen B-C, 
at  der fastlægges en 10 m bebyggelsesregulerende  byg- 
gelinie p&  strækningen  A-C,  at  det  eksisterende 10 m 
vejudlæg  samt den eksisterende 10 m byggelinie pA 
strækningen  B-D  kan  ophæves,  og  at  den  eksisterende 
2,5 m byggelinie pA strækning  A-D  kan  ophæves,  alt 
som vist pA tegningen. 

Stk. 3. I forlængelse  af  Forlandet  og  Amager 
Strandvej fastlægges der bebyggelsesregulerende  byg- 
gelinier  med  en  indbyrdes  afstand af  40 m som vist p& 
tegningen.  P&  arealet  mellem  disse  byggelinier  skal  der 
efter  Magistratens  nærmere  godkendelse  udlægges  en 
vej i 20 m’s bredde  med  tilslutning til Klover- 
marksvej/Forlandet  og  krydset  Oliehavnsbroen/Ama- 
ger Strandvej/Prags Boulevard. 

Vinkelret pA denne vej kan  der  efter  Magistratens 
naermere godkendelse  udlægges veje - der  ender 
blindt  for  motorkoretojer  men  ikke  for  fodgængere  og 
cyklister - i 12,5 m’s bredde  med  vendeplads i forner- 
dent  omfang. 
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Stk. 4. Der  fastlægges  5  m  hjorneafskæringer. 

0 5. Bebyggelsens  omfang og placering 
Stk. l. Bebyggelsesprocenten mA ikke  overstige 110. 
Bebyggelsens  rumfang mh ikke  overstige 4,5 m3/m2 

Til grundstykkets  areal  medregnes  vandarealer  in- 
grundareal. 

den  for  grundens  matrikulære  grænser. 

Stk. 2. Bebyggelse m4 opfores i hojst  5  etager. 

Stk. 3. Bebyggelsens  hojde mA ikke  overstige 20  m. 

Stk. 4. Bebyggelsens  hojde mh ikke  overstige  afstan- 
den til  modstAende  vejlinie. 

Stk. 5. Bebyggelsens  hojde mA ikke  overstige  4  m + 
afstanden til naboskel  og  grundgrænsen  langs  Ama- 
gers  ostkyst. 

Stk. 6. Bebyggelsens  hojde mA ikke  overstige  afstan- 
den til anden  bebyggelse pA samme  grund. 

Bestemmelsen  kan  lempes  under  forudsætning  af,  at 
opholds-  og  arbejdsrum  opnhr efter Magistratens  skon 
tilfredsstillende  lysforhold. 

Stk. 7. Nhr arkitektoniske  hensyn  g0r  det phkraevet, 
kan  Magistraten  tillade  mindre  afvigelser  i  forhold til 
de i stk.erne 3, 4, 5 og 6 fastsatte  hojdegrænser. 

Stk. 8. Bebyggelse kan  tillades  opfort i mindre af- 
stand  end 2,5 m fra  naboskel. 

Stk. 9. Magistraten  kan  forlange,  at  bebyggelse  hol- 
des i en  afstand af indtil 20 m fra grundgrænsen  langs 
Amagers  ostkyst  af  hensyn  til  muligheden  for  offentlig 
adgang  langs  kysten, jfr. 8 9, stk. 6. 

Stk. 10. Bebyggelse skal  efter Magistratens  nærmere 
godkendelse  placeres  og  udformes  under  hensyntagen 
til den  eksisterende  bebyggelse  og  omgivelserne i 0v- 
rigt, herunder  Klovermarken  og h a g e r s  ostkyst, sAle- 
des  at  der  opnas  en tilfredsstillende arkitektonisk 
fremtræden  i  bybilledet. 

g 6. Bebyggelsens  ydre  fremtræden 
Stk. 1. Bygningernes  materialer,  udformning,  farve 

og  ovrige  ydre  fremtræden  skal  efter  Magistratens 
skon  være  samstemmende  med  omgivelserne  og omrA- 
dets  karakter,  og  eksisterende  bebyggelse mh i nævnte 
henseender  ikke  ændres  uden  Magistratens tilladelse. 

Tage  skal  udformes  efter  Magistratens  nærmere 
godkendelse. 

Stk. 2. Ingen  form for skiltning  og  reklamering mA 
finde  sted  uden  Magistratens  godkendelse. 

Stk. 3. Ibrugtagning  af  bebyggelse  kan  efter  Magi- 
stratens  nærmere  bestemmelse  betinges  af  etablering  af 
fællesantenneanlæg - hvis  placering  og  udformning 
skal godkendes af Magistraten - eller tilslutning til et 
godkendt  fællesantenneanlaeg. 

Q 7. Foranstaltninger mod forureningsgener*) 
Opforelse af bebyggelse pA ejendommene  matr.nr.ne 

466, 473 og 518 Amagerbros  Kvarter,  Kobenhavn,  der 
er  indberettet  som  kemikalieaffaldsdepoter i henhold 
til lov nr. 262 af 8. juni 1983 om  kemikalieaffaldsdepo- 
ter, mA ikke  finde  sted, sA længe  en sAdan bebyggelse 
efter Magistratens  skon ph grund  af  eventuel  forure- 
ning af undergrunden  kan  blive  udsat  for  skade,  der 
kan  medfare  fare for brugernes liv, helbred eller ejen- 
dom. 

Q 8. Kollektiv  varmeforsyning 
Bebyggelse mh ikke  uden  Magistratens tilladelse ta- 

ges i brug,  for  bebyggelsen  er  tilsluttet  et  kollektivt 
varmeforsyningsanlæg  efter  Magistratens  anvisning. 

0 9. Ubebyggede  arealer 
Stk. l. Friarealet  (excl.  parkerings-,  tilkarsels-  og 

oplagsareal)  skal  være af storrelsesordenen 15 pct. af 
etagearealet.  Friarealet  skal  anlægges efter  Magistra- 
tens  nærmere  godkendelse,  og  der  skal efter  Magistra- 
tens  nærmere  bestemmelse  indrettes  opholdsarealer 
for  de  beskæftigede. 

Stk. 2. Parkeringsdækningen  skal  være  af storrelses- 
ordenen 1 parkeringsplads  pr. 100 mz  etageareal. 

Stk. 3. Oplag  uden for  bygningsanlæg  m&  ikke  uden 
Magistratens  tilladelse  etableres  i  en  hojde,  der  over- 
stiger 4 m. 

Stk. 4. Træer  skal  bevares  i  videst  muligt  omfang. 

Stk. 5. Arealerne  mellem  de  bebyggelsesregulerende 
byggelinier  og  vejlinierne,  jfr. 4, stk.erne 1, 2 og 3 
skal  efter Magistratens  nærmere  godkendelse  anlægges 
med  beplantning. 

Stk. 6. Der  skal  efter  Magistratens  nærmere  godken- 
delse  etableres  en  sammenhængende offentlig  tilgæn- 
gelig promenade  langs  kysten  med  forbindelse til Klo- 
vermarksvej/Forlandet  og  Amager  Strandvej/Prags 
Boulevard. 

Q 10. Ledninger 
Der  forudsættes tinglyst fornodne  deklarationer  ved- 

rorende  sikring m.v.  af ledninger  samt  anlæg i forbin- 
delse  hermed. 

0 11. Tilladelser  fra  andre  myndigheder 
Uanset  foransthende  bestemmelser mg der  ikke  for 

bygninger,  der  er  fredet  i  henhold til lov om  bygnings- 
fredning,  igangsættes  bygningsarbejder,  der gAr ud 
over  almindelig  vedligeholdelse,  for  der  er opnAet til- 

*) Opmærksomheden skal henledes pi .  at lokalplanomridet er tidligere industri- 

fundet sted. Ved konstatering af forurening af jord med  olie- og kemikalieaf- 
grunde, hvor man har erfaring for, at forurening af undergrunden kan have 

fald, skal der i henhold til bekendtgorelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemi- 
kalieaffald og  bekendtgerelse nr. 410 af 27. juli 1977 om olieaffald  m.v. ske 
indberetning til Magistraten (Miljekontrollen). Bortskaffelse af forurenet jord 
skal ligeledes i henhold hertil ske efter Miljekontrollens anvisninger. 



ladelse  hertil  fra  fredningsmyndighederne. 
Den bygning, der  pr. 1. maj 1987 er fredet  i  henhold 

til lov om  bygningsfredning, er vist p&  tegning nr. 
25.352. 

0 12. Matrikulære  forhold m.v. 

Efterhanden  som  forholdene  g0r  det  pakrævet,  m& 
der i  overensstemmelse  med  lovgivningens  regler  fore- 
tages sadanne  omlægninger af ejendomsgranser og 
andre  foranstaltninger,  som  efter  Magistratens  skon 
mA anses  for  nodvendige til  gennemforelse  af  en  hen- 
sigtsmæssig ordning  af  bebyggelsesforholdene. 

0 13. Eksisterende  forhold 
Lokalplanens  bestemmelser  skal  ikke  være til hinder 

for  bibeholdelse  af den eksisterende  bebyggelse  og 
dennes  udnyttelse,  forudsat  at savel denne bebyggelse 
som  udnyttelsen  ikke  strider  mod de i  givne  byggetil- 
ladelser  tagne  forbehold  og i  ovrigt er lovlig. 
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5 14. Påtaleret 
Kobenhavns  Magistrat  har  pgtaleret for overtrædel- 

se  af  bestemmelserne  i  nærværende  lokalplan. 

0 15. Dispensationer 
Den  Samlede  Magistrat  kan  indromme  sadanne dis- 

pensationer  fra  lokalplanens  bestemmelser,  som  ikke 
vil være i strid  med  principperne i planen. 

0 16.  Servitutbortfald 
Stk. 1. Byplan nr. 86, tinglyst den 17. marts 1978, 

ophæves pA ejendommen  matr.nr. 533 Amagerbros 
Kvarter,  Kobenhavn. 

Stk. 2. Bestemmelse  om, at  arealet  kun  ma  benyttes 
til opforelse  af  et  pyrolyseværk og  dermed i  forbindel- 
se  staende  virksomheder,  herunder  et  olieraffinaderi, 
optaget i skader, lyst den 19. august 1960 og  den 11. 
januar 1962, og i deklarationer, lyst den 27. januar 
1964 og  den 12. juni 1965, p&  matr.nr. 473 Amagerbros 
Kvarter,  Kobenhavn,  ophæves. 

Nærværende  lokalplan  med  indhæftede  plan nr. 25.352 er vedtaget  af  Borgerrepræsentationen  i  modet  den 8. 
juni 1989 og  endeligt  bekendtgjort den 3 1. oktober 1989. 

Kobenhavns Magistrat, Overborgmesterens  Afdeling,  den 20. april I990 

p.0.v. 

Jesper  Thorkildsen 
Vicekontorchef 

/ Klavs Bjerring 
fuldmægtig 

INDF0RT I DAGBOGEN 
den 20. april 1990 

KQBENHAVNS BYRET 
Lyst 

Ulla  Buchardt 
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Grænse for lokalplanomr3de 

~~- Byggelinie, der kan ophæves 

- - * Bebyggelsesregulerende byggelinie 

. ~~ Vejudlægslinie 

r] Vejudlæg, der kan ophæves 

B Areal, der udlægges til vej 

Fredet bygning Amagerbros kvt.  
legn. dolo lormol 
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