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F o r s l a g  

til 

Lov  o m  visse  h o v e d l a n d e v e j s a n l æ g  i  og v e d  K ø b e n h a v n .  

(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 22. maj 1964.*) 

§ 1. Ministeren for offentlige arbejder 
bemyndiges til at lade nedennævnte vej- 
anlæg bringe til udførelse: 

1) En hovedlandevej udbygget som motor- 
vej fra Sortedamssø til Yangede, hvor 
vejen tilsluttes Helsingør vej en samt om- 
fartsvejen om Lyngby. 

2) En hovedlandevej fra Borups Plads til 
et punkt nord for Farum, hvoraf stræk- 
ningerne fra Borups Plads ad Bispeengen 
til Hillerødgade samt strækningen nord 
for Hulgårdsvej udbygges som motorvej. 

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at 
erhverve 홢 om fornødent ved ekspropria- 
tion i henhold til reglerne i forordning af 
5. marts 1845, jfr. lov nr. 6 af 10. januar 
1928 홢 de arealer m. v., der udkræves til 
gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede 
anlæg. 

§ 2. Ministeren bemyndiges endvidere 
til ud over de i § 1 omhandlede strækninger 
at klassificere vejstrækningen fra Søerne 
ved Gyldenløvesgade til Borups Plads som 
hovedlandevej. 

§ 3. Ministeren bemyndiges til at foretage 
fornøden projektering til forberedelse af 
anlæg af hovedlandeveje fra Fredensbro 
til GI. Kongevej, herunder de fornødne 

tilslutningsanlæg til de i § 1, stk. 1, 1), og § 2 
omhandlede hovedlandevej sanlæg, samt fra 
Engstrands Allé ad Scandiagade og Eng- 
havevej til Sdr. Boulevard. 

§ 4. Såfremt der i tiden, indtil, forslag 
til de i § 3 omhandlede hovedlandevejs- 
anlæg kan være udarbejdet og vedtaget af 
folketinget, projekteres eller udføres bebyg- 
gelse, som skønnes at ville vanskeliggøre 
eller væsentligt fordyre en senere gennem- 
førelse af de omhandlede anlæg, bemyn- 
diges ministeren til at erhverve 홢 om 
fornødent ved ekspropriation i henhold til 
reglerne i forordning af 5. marts 1845, jfr. 
lov nr. 6 af 10. januar 1928 홢 de arealer 
m. v., der udkræves til gennemførelsen af 
disse anlæg. 

§ 5. Udgifterne ved de i §§ 1, 3 og 4 
omhandlede anlæg og foranstaltninger samt 
udgifterne ved den fremtidige vedligehol- 
delse af de dele af vejanlæggene, der ud- 
bygges som motorveje, afholdes' af vej- 
fonden. 

§ 6. Dokumenter, udskrifter og attester 
m. v., der udfærdiges i forbindelse med de 
af denne lov omfattede anlæg, fritages for 
stempel- og tinglysningsafgifter samt andre 
afgifter til det offentlige. ' 

G u s t a v  Pedersen .  

/ Søren Jensen. 
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