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REDEGØRELSEVEDRØRENDELOKALPLAN NR. 58 FOR ET OMRÅDE
NORD FOR VESTERDALENI GENTOFTEKOMMUNE.

LOKALPLANENSFORMÅL.

Formålet med udarbejdelse af lokaiplanen er at sikre
bevarelsen af de arkitektoniske og miljømæssige værdi-
er, der knytter sig til rækkehusbebyggelsen “Ny Søn-
dergård”.

Lokaiplanen har endvidere til formål at sikre, at for-
nyelse og istandsættelse af bebyggelsen sker efter fæl-
les retningslinier samt at der kan etableres parke-
ringspladser svarendetil antallet af boliger.

LOKALPLANENSINDHOLD.

Rækkehusbebyggelsen er beliggende i et villakvarter
mellem Dyssegårdsparken og 4 etageboligblokke langs
Vangedevej.

Bebyggelsens samlede areal udgør Ca. 44.000 m2.

Bebyggelsen består af 108 rækkehuse (107 boliger samt
et vaskehus), som er opført på forskellige tidspunkter
i perioden 1942—1953 på grundlag af en i 1942 fastlagt
bebyggelsespian, udfærdiget af arkitekterne Kay Fisker
og Eske Kristensen.

De 108 rækkehuse er ikke ens, men fordeler sig på for-
skellige grupper, hvori husene indbyrdes er ens.

Bebyggelsen består af 12 stokke med 9 rækkehuse i hver.
Husene er opført i gule sten med røde tegltage. Huse-
ne har for_:og baghaver, alle med adgang fra enten vej
eller sti.

Til bebyggelsen hører 33 garager, som ejes dels af en-
kelte beboere og dels af ejerforeningen. Bebyggelsen
disponerer desuden over to fællesarealer, der er be-
liggende i området mellem Almindingen og Slettevej.

I de forløbne år er der sket en del ændringer af så-
vel bebyggelsen som dens omgivelser. Der er f.eks. fo-
retaget udskiftninger af kviste, vinduer m.m., ligesom
der i flere haver er opført garager, carporte, udhuse,
cykelskure, terrasseoverdækninger m.m.

Det er kommunalbestyrelsens ønske, at rækkehusbebyg—
gelsen “Ny Søndergård” fortsat skal fremstå som et
harmonisk og karakterfuldt boligmiljø.



—6—

Lokalpianen indéholder således bestemmelser angående
bevaring af bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg,
retningslinier for materiale— og farvevalg vedrørende
ydervægge, tagfiader med videre samt for udformning af
døre, vinduer, trapper og skorstene.

Der åbnes mulighed for anlæg af en befæstet P—plads i
en del af haverne. På nogle ejendomme vil det tillige
være muligt at opføre carporte samt i tilknytning her-
til etûdhus.

På de ejendomme hvor der ikke kan opføres en carport,
åbnes der mulighed for opførelse af et udhus.

På enkelte ejendomme åbnes der mulighed for etablering
af overdækkede terrasser.

De eksisterende fællesarealer udlægges til grønne om-
råder, herunder småbørnslegeplads.

Lokalpianen indeholder desuden retningslinier for be-
lysning, beplantning og hegning.

Det er kommunalbestyrelsens håb, at bebyggelsens bebo-
ere vil medvirke til at realisere de intentioner, der
er fremlagt i planen, så bebyggelsens fortsatte beva—
ring og pleje sikres gennem en fælles indsats.

For at forebygge fejl m.m. i forbindelse med f.eks.
vinduesudskiftninger vil det være ønskeligt, at eje-
ren før arbejdets påbegyndelse retter henvendelse til
bygningsvæsenet.

LOKALPLANENSFORHOLDTIL ANDEN PLANLÆGNING.

KOMMUNEPLAN1981-1992.

Lokaiplanområdet indgår som enkeltområde 7.B 21 (ud-
bygget rækkehusområde) i kommuneplan 1981—1992 for
GentOfte Kommune. En lokaiplan, der træffer bestem-
melser for område 7.B 21, skal ifølge Rammer for Lo—
kaiplanlægning sikre:

—: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål
samt liberale erhverv,

— at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke
overstiger 35,

— at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager,
og at bebyggelsens højde ikke overstiger 9 m,

— at der i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes
1 P—plads pr. bolig.
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Herudover skal lokalpianen være i overensstemmelse
med de generelle rammer for lokalplanlægning.

BYPLANVEDTÆGTEROG LOKALPLANER.

Det af lokalplanen omfattede område er iøvrigt ikke
omfattet af byplanvedtægter/lokalplaner.

AFVANDINGSFORHOLD.

Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke o—
verstige den vandmængde, der svarer til de i kommuner~s
spildevandsplan fastsatte afløbskoefficienter.

OVERORDNETPLANLÆGNING.

Nærværende lokaiplan rejser efter kommunalbestyrelsens
opfattelse ikke spørgsmål i relation til den overord-
nede planlægning.

Udsnit af kortbilag for rammer for lokaiplanlægning.
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LOKALPLANENSRETSVIRKNINGER.

1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og
offentliggørelse af lokalpianen må ejendomme, der
er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens
§ 31 kun udstykkes, bebygges og anvendes i over-
ensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom
kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører
heller ikke i sig selv krav om etablering af de

anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til
mindre væsentlige afvigelser fra lokaiplanens be—.
stemmelser under forudsætning af, at disse ikke
ændrer den i lokaiplanen tilstræbte ornrådekarak—
ter. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen
kan kün gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokaiplan.

2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservi—
tutter, der er uforenelige med lokalplanen, for—
trænges af denne.

3. Lokalpianforslaget indeholder i § 12 en bestemmel-
se om, at de i paragraffen særligt nævnte servi—
tutter ophæves.
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LOKALPLAN NR. 58 FOR ET OMRÅDENORD FOR VESTERDALEN I
GENTOFTEKOMMUNE.

I henhold til lov om kommuneplanlægning (lov nr. 287
af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestem-
melser for det i § 2 nævnte område.

§ i LOKALPLANENSFORMÅL.

Det er lokalpianens formål:

stk. 1 — at bevare rækkehusbebyggelsens arkitektoniske hel—
hedspræg,

stk. 2 — at sikre, at fornyelse og istandsættelse af bebyg-
gelsen og dens omgivelser sker efter fælles retnings-
linier,

stk. 3 — at sikre, at der udlægges én parkeringsplads pr. bo-
lig.

§ 2 LOKALPLANOMRÅDET.

Stk. 1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag
og omfatter følgende matr.nr.:

19 a,
19 ds, 19 dt, 19 du, 19 dv, 19 dx, 19 dy,
19 dz, 19 dæ, 19 dø,
19 ea, 19 eb, 19 ec, 19 ed, 19 ee, 19 ef, 19 eg, 19 eh,
19 el, 19 ek, 19 el, 19 em, 19 en, 19 eo, 19 ep, 19 eq,
19 er, 19 es, 19 et, 19 eu, 19 ev, 19 ex, 19 ey, 19 ez,
19 eæ, 19 eø,
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19 fa,
19 fi,
19 fr,
19 ga,
19 gi,
19 gr,
19 gæ,
19 ha,
19 hk,
19 ht,
19 ia,
19 ii,
19 is,

19 fb, 19 fc,
19 fk, 19 fi,
19 fs, 19 ft,
19 gb, 19 gc,
19 gk, 19 gi,
19 gs, 19 gt,
19 gø,

19 hg,
19 hr,
19 hæ,
19 ig,
19 iq,

19 hh,
19 hs,
19 hø.
19 ih,
19 ir,

19 fd, 19 fe,
19 fm, 19 fn,
19 fu, 19 fv,
19 gd, 19 ge,
19 gm, 19 gfl,
19 gu, 19 gv,

19 ff,
19 fo,
19 fz,
19 gf,
19 go,
19 gx,

19 fg,
19 fp,
19 fæ,
19 gg,
19 gp,
19 gy,

19 fh,
19 fq,
19 fø,
19 gh,
19 gq,
19 gz,

19 hb, 19 hc, 19 hd, 19 he, 19 hf,
19 hi, 19 hn, 19 ho, 19 hp, 19 hq,
19 hu, 19 hv, 19 hx, 19 hy, 19 hz,
19 Ib, 19 ic, 19 id, 19 le, 19 if,
19 ik, 19 il, 19 im, 19 ifl, 19 ip,
19 it, 19 iu, alle Vangede.

LOKALPLANOMRÅ DETS ANVENDELSE.Området må kun anvendes til boligformål (rækkehuse)

og dertil knyttede fællesanlæg.

UDSTYKNINGf

§3

stk. i

§4

stk. i Yderligere udstykning må ikke finde sted.

§ 5 VEJ- OG STIFORHOLD.

stk. i De på kortbilag i med priksignatur viste arealer ud—
lægges til parkering. Parkeringspladser skal udføres
som befæstede arealer ~ 3 x 5 m.

stk. 2 De på kortbilag i med tæt skravering viste arealer ud—
lægges til 2,5 m brede fælles stiforbindelser.

Stierne holdes befæstet i mindst halvdelen af udlægs—
bredden.

stk. 3 De på kortbilag i med enkeltskravering viste arealer
udlægges til fælles tilkørselsareal.

§ 6 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG.

stk. i

stk. 2

Nye el—ledninger i området, herunder ledninger til be-
lysning, skal udføres som jordkabler.

Antenner på bygninger må kun udformes som tagantenner
og må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den
på den enkelte ejendom værende højeste bygningdel.
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Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner på byg-
ninger.

Såfremt der inden for lokalpianområdet ønskes etable-
ret fællesantenneanlæg, må dette kun ske efter kommu-
nalbestyrelsens særlige godkendelse af placering og
udformning.

§ 7 BEBYGGELSENSOMFANGOG PLACERING.

stk. 1 Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme må ikke
overstige 35. Der henvises iøvrigt til stk. 3.

stk. 2 Der må ikke opføres bygninger uden for de på kortbi—
lag i og kortbilag 2 viste byggefelter.

stk. 3 Bebyggelse inden for lokaiplanområdet kan i givet fald
erstattes, men kun inden for de på kortbilagene viste
byggefelter. Bygningshøjde, taghældning, farvesætning
m.m. skal udføres i nøje overensstemmelse med den op-
rindelige bebyggelse, jfr. § 9.

stk. 4 Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter kan op-
føres et udhus med et grundareal på 2 x 3 m og en høj-
de på 2 m. Udhuset skal udføres i mørkimprægneret tøm-
mer og med fladt tag.

stk. 5 Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter kan op-
føres en carport i m fra fortovs bagkant med et grund-
areal på 3 x 5 m og en højde på 2 m. I forlængelse af
carporten kan opføres et udhus med et grundareal på 3
x 2 m. Det er tilladt at opføre et udhus uden carport
i en afstand af 6 m fra fortovets bagkant.

På matr.nr. 19 hx, 19 hy, 19 hz, 19 hæ, 19 hø, 19 ia,
19 ib samt 19 ic kan opføres en carport, inden for de
på kortbilag 2 viste byggefelter, med et grundareal
på 3 x 4,5 m og en højde på 2 m. Det ikke tilladt at
opføre et udhus i forhaven på ovenstående ejendomme.

Carport samt udhus skal udføres i mørkimprægneret tøm-
mer og med fladt tag.

stk. 6 Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter kan op-
føres en terrasseoverdækning. Der skal for hver række—
husstok udarbejdes et projekt for terrasseoverdækning,
som kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Terrasseo—
verdækningen skal udføres i glas og træ som males i
samme farve som vinduer og døre.
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§ 8 BEVARING AF BEBYGGELSE.

stk. i Bygninger inden for lokalpianområdet må ikke nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbesty-
relsens særlige tilladelse.

stk. 2 Bestemmelsen i stk. i gælder også forhold som farve—
sætning, materialevalg, vinduesudformninger, døre m.v.

§ 9 BEBYGGELSENSYDRE FREMTRÆDEN.

stk. i Ydervægge skal fremstå i blanke gule sten med samme
karakter som de oprindelige facadesten.

stk. 2 Tage skal fremstå som sadeltage og beklædes med røde
teglsten med form og farve som de oprindelige tagsten.
Ved stokvise udskiftninger kan eventuel alternative
tagstensmaterialer— og former anvendes efter nærmere
godkendelse af kommunalbestyrelsen.

stk. 3 Eksisterende kviste må ikke fjernes. Nye kviste skal
udføres som de oprindelige kviste.

Kvistenes sider (flunkerne) skal fremstå i rødbrun far-
ve.

stk. 4 Der må ikke isættes yderligere kviste i tagflader.

stk. 5 Eksisterende skorstenspiber må ikke fjernes. Nye ek-
stra skorstenspiber kan evt, med kommunalbestyrelsens
særlige tilladelse godkendes.

stk. 6 Eksisterende jerntagvinduer kan udskiftes til anden
lysåbing af tilsvarende størrelse. Ved kommunalbesty-
relsens særlige tilladelse kan der i begrænset omfang
isættes tagvinduer, dog kun under hanebåndsniveau.

stk. 7 Ved udskiftning af udvendigt træværk, f.eks. vindske—
der, skal eksisterende konstruktioner og materialedi—
mentioner bibeholdes. Vindskeder skal fremstå sorte
eller mørkebrune.

stk. 8 Vinduer og døre skal udføres som de oprindelige vindu-
er og døre. Murhuller til døre og vinduer må kun æn-
dres med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Ved
udskiftning og reparation skal anvendes træ, ligesom
vinduer og døre skal fremstå hvide eller teakbrune.

Afdæmpede farver, der ikke bryder det harmoniske hel—
hedspræg kan med kommunalbestyrelsens særlige tilla—
delse accepteres.

stk. 9 Sokler skal fremstå som cementstøbte eller sortmalede.
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stk. 10 Tagrender og nedløb skal fremstå i grå farve.

stk. ii Reklamering samt skiltning ud over almindelig navne—

plade og husnurnmerplade må ikke finde sted.

stk. 12 Udendørs belysning må kun placeres på bygninger. I
forhaver er det endvidere tilladt at opsætte lav be-
lysning langs adgangsarealer.

§ 10 UBEBYGGEDEAREALER.

stk. i De på kortbilag 2 med dobbelt skravering viste area-
ler udlægges som fælles opholdsarealer, herunder små—
børns legeplads.

stk. 2 Arealer mellem bygninger og vej, sti eller fælles op—
holdsarealer skal anlægges og vedligeholdes som have.

stk. 3 For lange for— eller baghaver mellem bygning og sti,
vej eller fælles opholdsareal gælder:

A.
I skel mod vej, sti eller fælles opholdsareal sættes
ligusterhæk i en højde af 1,80 m.

I naboskel kan sættes ligusterhæk eller hegn af træ-
værk i en højde af 0,8 — 1,8 m.

Træer plantet i en zone min. 10 m fra bygning må ikke
blive over 4 m høje.

Af egnede træsorter foreslås paradisæble, tjørn samt
kirsebær.

I den resterende del af haven må træer ikke blive over
8 m høje.

Af egnede træsorter foreslås røn, løn samt birk.

Ovennævnte er gældende for.rækkehusstokkene, matr.nr.:

19 hn — 19 hv 19 eu — 19 fb
19 id — 19 hx 19 fm — 19 fd
19 ie — 19 in 19 fn — 19 fv
19 dø — 19 ds 19 gf — 19 fz
19 ea — 19 el 19 gg — 19 gp
19 et — 19 el 19 gæ — 19 gq

stk. 4 For korte forhaver mellem bygning og sti gælder:

B.
Fskel mod nabogrund sættes ligusterhæk i en højde af
1,50 m
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Beplantning iøvrigt: Lavere buske.

Enkeltstående træer under 4 m, som foreslået i stk.3,
kan tillades..

Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr.:

19 hn — 19 hv 19 le — 19 in

stk. 5 For korte for— eller baghaver mellem bygning og vej
eller fælles opholdsareal gælder:

C.
Yskel mod nabo.grund og mod vej eller fælles opholds—
areal sættes ligusterhæk i en højde af 1,50 m.

Enkeitstående træer under 4 m, som foreslået i stk. 3,
kan tillades.

Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr.:

19 dø — 19 ds 19 eu — 19 fb
19 ea — 19 ej 19 fm — 19 fd
19 et — 19 el 19 gf — 19 fz

19 gg — l9gp

stk. 6 For korte forhaver mellem bygning og vej gælder:

D.
I skel mod nabogrund sættes ligusterhæk I en højde af
1,50 m.

Beplantning iøvrigt: Lavere buske.

Enkeltstående træer under 4 m, som foreslået i stk 3,

kan tillades.

Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr.:

19 id — 19 hx

stk. 7 For korte baghaver mellem bygning og sti gælder:

E.
I skel mod nabogrund og mod vej sættes ligusterhæk i
en højde af 1,50 m.

Enkeitstående træer under 4 m, som foreslået i stk 3,
kan tillades.

Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr.

l9fn—l9fv . l9gæ—l9gq

stk. 8 Arealerne matr.nr. 19 ek samt 19 fc skal anlægges som
grønne fælles opholdsarealer, herunder småbørnslege—
plads.
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stk. 9 Terrænregulering f.eks. etablering af hævede terras-
ser må kun ske efter kommunalbestyrelsens forudgående
tilladelse.

stk. 10 Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke o—
verstige den vandmængde, der svarer til de I kommunens
spildevandspian fastsatte afløbskoefficienter.

§ 11 GRUNDEJERFORENING.

stk. i For samtlige ejere af ejendomme inden for lokaiplanens
område er der medlemspligt af “Ny Søndergård” grund-
ejerforening.

stk. 2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehol-
delse af fællesarealer samt fællesanlæg.

§ 12 OPHÆVELSEAF SERVITUTTER.

Følgende i området tinglyste servltutter ophæves for
så vidt angår ejendommene:

19 a, 19 ds, 19 dt, 19 du, 19 dv, 19 dx, 19 dy, 19 dz,
19 dæ, 19 dø, 19 ea, 19 eb, 19 ec, 19 ed, 19 ee, 19 ef,
19 eg, 19 eh, 19 el, 19 ek, 19 el, 19 em, 19 en, 19 eo,
19 ep, 19 eq, 19 er, 19 es, 19 et, 19 eu, 19 ev, 19 ex,
19 ey, 19 ez, 19 eæ, 19 eø, 19 fa, 19 fb, 19 fc, 19 fd,
19 fe, 19 ff, 19 fg, 19 fh, 19 fi, 19 fk, 19 fl, 19 fm,
19 fn, 19 fo, 19 fp, 19 fq, 19 fr, 19 fs, 19 ft, 19 fu,
19 fv, 19 fz, 19 fæ, 19 fø, 19 ga, 19 gb, 19 gc, 19 gd,
19 ge, 19 gf, 19 gg, 19 gh, 19 gi, 19 gk, 19 gl, 19 gm,
19 gn, 19 go, 19 gp, 19 gq, 19 gr, 19 gs, 19 gt, 19 gu,
19 gv, 19 gx, 19 gy, 19 gz, 19 gæ, 19 gø, 19 ha, 19 hb,
19 hc, 19 hd, 19 he, 19 hf, 19 hg, 19 hh, 19 hk, 19 hi,
19 hn, 19 ho, 19 hp, 19 hq, 19 hr, 19 hs, 19 ht, 19 hu,
19 hv, 19 hx, 19 hy, 19 hz, 19 hæ, 19 hø, 19 ia, 19 ib,
19 Ic, 19 id, 19 ie, 19 If, 19 ig, 19 ih, 19 ii, 19 ik,
19 ii, 19 im, 19 in, 19 ip, 19 iq, 19 ir, 19 is, 19 it,
19 iu: 05.02.1944.

19 ds, 19 dt, 19 du, 19 dv, 19 dx, 19 dy, 19 dz, 19 dæ,
19 dø, 19 ea, 19 eb, 19 ec, 19 ed, 19 ee, 19 ef, 19 eg,
19 eh, 19 ei, 19 ek, 19 el, 19 em, 19 en, 19 eo, 19 ep,
19 eq, 19 er, 19 es, 19 et, 19 eu, 19 ev, 19 ex, 19 ey,
19 ez, 19 eæ, 19 eø, 19 fa, 19 fb, 19 fc, 19 fd, 19 fe,
19 ff, 19 fg, 19 fh, 19 fi, 19 fk, 19 fi, 19 fm, 19 fn,
19 fo, 19 fp, 19 fq, 19 fr, 19 fs, 19 ft, 19 fu, 19 fv,
19 hk, 19 hi: 21.02.1945.

19 fz, 19 fæ, 19 fø, 19 ga, 19 gb, 19 gc, 19 gd, 19 ge,
19 gf, 19 gg, 19 gh, 19 gi, 19 gi, 19 gm, 19 gn, 19 go,
19 gp, 19 gq, 19 gr, 19 gs, 19 gt, 19 gu, 19 gv, 19 gx,
19 gy, 19 gz, 19 gæ, 19 gø, 19 ha, 19 hb, 19 hc, 19 hd,
19 he, 19 hf, 19 hg, 19 hh: 23.10.1948. Alle Vangede.
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12.03.1962 § 64

Matr.nr. 19 gh:

11.11.1969 § 61

Matr.nr. 19 gfl:

05.12.1975 § 61

Matr.nr. 19 go:

29.11.1966 § 61

Matr.nr. 19 gt:

29.11.1966 § 61

Matr.nr. 19 gv:

07.11.1964 § 64

Matr.nr. 19 gx:

06.07.1971 § 61

Matr.nr. 19 gz:

20.04.1965 § 64

Matr.nr. 19 hx:

24.01.1964 § 61

Matr.nr. 19 hy:
03.01.1968 § 61

deklaration.

deklaration.

deklaration.

I henhold til § 64 i Gentofte Kommunes bygningsved—
tægt og § 61 i byggelov for købstæderne og landet er
følgende carporte opført på betingelse af, at de af
kommunen kan kræves nedrevet uden erstatning.

Disse nedrivningsklausuler som er lyst på følgende
ejendomme, ophæves herved:

Matr.nr. 19 em:
28.01.1970 § 61

Matr.nr. 19 fm:
02.06.1965 § 61

Matr.nr. 19 fn:
02.04.1971 § 61 deklaration.

Matr.nr. 19 fz, 19 gø:
28.01.1969 § 61 deklaration.

Matr.nr. 19 ge, 19 hg:
09.11.1971 § 61 deklaration.

Matr.nr. 19 gf, 19 hh:

deklaration.

deklaration.

deklaration.

deklaration.

deklaration.

deklaration.

deklaration.

deklaration.

deklaration.

Matr.nr. 19 ib, 19 is:
18.01.1966 § 61 deklaration.
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Matr.nr. 19 ic:
05.01.1965 § 61 deklaration.
alle Vangede.

VEDTAGELSESPÅTEGNING.

I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning vedto-
ges foranstående lokaiplan endeligt.

Gentofte Kommunalbestyrelse, den 26. maj 1987.

Birthe Philip
(sign.)

Axel Beider
(sign.)

Nærværende lokaiplan begæres i henhold til § 30, stk.
3 i lov om kommuneplanlægning, bekendtgørelse nr. 391
af 22. juli 1985, tinglyst på matr.nr.:

19 a.
19 ds, 19 dt, 19 du, 19 dv, 19 dx, 19 dy,
19 dz, 19 dæ, 19 dø.
19 ea, 19 eb, 19 ec, 19 ed, 19 ee, 19 ef, 19 eg, 19 eh,
19 ei, 19 ek, 19 el, 19 em, 19 en, 19 eo, 19 ep, 19 eq,
19 er, 19 es, 19 et, 19 eu, 19 ev, 19 ex, 19 ey, 19 ez,
19 eæ, 19 eø.
19 fa, 19 fb, 19 fc, 19 fd, 19 fe, 19 ff, 19 fg, 19 fh,
19 fi, 19 fk, 19 fl, 19 fm, 19 fn, 19 fo, 19 fp, 19 fq,
19 fr, 19 fs, 19 ft, 19 fu, 19 fv, 19 fz, 19 fæ, 19 fø.
19 ga, 19 gb, 19 gc, 19 gd, 19 ge, 19 gf, 19 gg, 19 gh,
19 gi, 19 gk, 19 gi, 19 gm, 19 gn, 19 go, 19 gp, 19 gq,
19 gr, 19 gs, 19 gt, 19 gu, 19 gv, 19 gx, 19 gy, 19 gz,
19 gæ, 19 gø.
19 ha, 19 hb, 19 hc, 19 hd, 19 he, 19 hf, 19 hg, 19 hh,
19 hk, 19 hi, 19 hn, 19 ho, 19 hp, 19 hq, 19 hr, 19 hs,
19 ht, 19 hu, 19 hv, 19 hx, 19 hy, 19 hz, 19 hæ, 19 hø.
19 ia, 19 ib, 19 ic, 19 id, 19 le, 19 if, 19 ig, 19 ih,
19 ii, 19 1k, 19 il, 19 im, 19 In, 19 ip, 19 iq, 19 ir,
19 is, 19 it, 19 iu, alle Vangede.
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‘Endvidere begæres i henhold til samme lov de I § 12 om-
talte serviutter aflyst, for så vidt angår matr.nr.:

19 a,
19 ds, 19 dt, 19 du, 19 dv, 19 dx,19 dy,
19 dz, 19 dæ, 19 dø,
19 ea, 19 eb, 19 ec, 19 ed, 19 ee, 19 ef, i, eg, 19 eh,
19 ei, 19 ek, 19 el, 19 em, 19 en, 19 eo, 19 ep, 19 eq,
19 er, 19 es, 19 et, 19 eu, 19 ev, 19 ex, 19 ey,, 19 ez,
19 eæ, 19 eø, ‘
1.9 fa, 19 fb, 19 fc, 19 fd, 19 fe, 19 ff, 19 fg., 19 fh,
19 fi, 19 fk, 19 fl, 19 fm, 19 fn, 19 fo, 19 fp, 19 fq,
19 fr, 19 fs, 19 ft, 19 fu, 19 fv, i9fz, 19 fæ, 19 fø.
19 ga, 19 gb, 19 gc, 19 gd, 19 ge, 19 gf, 19 gg, 19 gh,
19 gi, 19 gk, 19 gl, 19 gm, 19 gn, 19 go, 19 gp, 19 gq,
19 gr, 19 gs, 19 gt, 19 gu, 19 gv, 19 gx, 19 gy, 19 gz,
19 gæ, 19 gø,
19 ha, 19 hb, 19 hc, 19 hd, 19 he, 19 hf, 19 hg, 19 hh,
19 hk, 19 hi, 19 hn, 19 ho, 19 hp, 19 hq, 19 hr, 19 hs,
i9’ht, 19 hu, 19 hv, 19 hx, 1,9 hy, 19 hz, 19 hæ, 19 hø.
19. ia, 19 ib, 19 ic, 19 id, 19 ie, 19 if, 19 ig, 19 ih,
19 ii, 19 lk, 19 ii, 19 im, 19 in, 19 ip, 19 iq, 19 ir,
19 is, 19 it, 19 iu, alle Vangede.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 27. maj 1987.

Axel Beider
(sign.) ,

Hanne Rostock
(sign.)

Tinglyst den 25. august 1987.
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