
Kendelser for Hvidovre/Avedøre 



HVIDOVRE KOMMUNE 

Fortegnelse over landV~enskommissionskendelser m.v. 

(å jourført pr. 25. maj 1961) 

Dato for 
kendelse m.v. 

19/5 1911 

30/3-1928 

27/6-1933 

Officiel betegnelse 

Vandsynsforlig angående ledning i Enghave 
Alle's forlængelse 

Kendelsen angående et kloakanlæg for arealer 
af Hvidovre kommune vest for Damhuså (zone I) 

Tl1Lægskendelse til kendelse af 27. marts 1926 
angående et kloakanlæg for arealer af Hvidovre 
kommune vest for Damhuså 

Kendelse angående kloakanl~ fo~ Damhusåens 
opland afsagt den 27. Juni 1933 af den i h.t. 
lov af 30. november 1857 og lov af 28. april 
1906 ne4satte kommission 

Vedr. nedennæwnte 
lokaloplånd i 
Hvidovre kommune 

zone I 

zone I 

1 
2. 

3 

Damhusåens OPland~ 
--------------;----------------------------------------_.--------~-----------------------_. 

7/7-1934 Kendelse vedrØrende kloakanlæg for "Hendriks
holm" m.v. i Rødovre og Hvidovre kommuner zone VI A s 

------------~------------._--------------------------.--~--------------------

15/2-1936 

1 12/6-1936 

20/12-1937 

10/8-1938 

29/11-1938 

20/12-1938 

Ny hoV'edkloak, Husum - Rødovre k101'lk, 
omhA-ndlende l'l,re"l.lwr unds!' Københpvn 
Rødovre og Hvidovre 

Kendelse angående regnskabsmØdet for det i 
henhold til kendelse af 7. juli 1934 udfØrte 
kloakanlæg for ItHendriksho1m" m.v. i RØdovre 
og Hvidovre kommuner 

Kendelse angående et kloakanlæg for dele af 
Hvidovre kommune, zone II 

Kendelse angående kloakering af Landlystvej, 
Femagervej m.v.ls opland i Hvidovre kommune 

Overlandvæsenskommissionskendelse angående 
kloakanlæg for dele af HvidOvre kommune 

Tillægskendelse angående regnskabsmøde for l. 
anlæg af kloakanlæg for Damhusåens opland af
sagt den 20. december 1938 at den i h.t. lov 
af 30. november 1857 og 10'1 af 28. april 1906 
____ ... _'_.J....J.. _ 1 ____ 11 __ ~ __ 

Zpne VI A 5a. 

zone VI A 

zone II + IV 

" (+ VIII) 

zone V 8 
zone II + IV 9 (+VIII) 

IO 



6/2-1939 

24/1-1940 

23/2-1940 

28/3-1940 

9/6-1941 
og-

15/4-1942 

7/10-1941 

zr/8-l943 

3/4-1945 

10/4-1945 

11/12-1948 

30/12-1948 

Ti11ægskendelse angående regnskabsmØde :ror an
læg af det i henhold til kendelse af lo. au
gust 1938 udfØrte kloakanlæg :ror Landlystvej, 
FemagerveJ m.v.ls opland i Hvidovre kommune 

TIllægskendelse angående fordeHngen af de ved 
ti11ægskendelsen a.f' 20. december 1938 om regn
skabsmØdet for 1ste anlæg af kloakanlæg for 
Damhusåens opland fastsatte bi'drag for Hvidovre 
kommune 

Kendelse angående kloakering i RØdovre kommtme 
af arealer henhørende under grundeJerforenin
gerne ffDamsØ"', "Sydyest lt og tlAnnexgården" m.v. 
afsagt den 23. februar 1940 

Tillægskendelse angående regnskab for den i h.t. 
kendelse af 23. februar 1940 udfØrte kloakering 
i RØdovre kommune .. henhØrende under grundeJer
foreningerne IlDamsØ", "Sydvest" og "Annexgården lf 

m.v. afsagt 28. marts 1940 

Kendelse af 9. juni 1941 angående kloakering af 
BrØndbyØster og tillægskendelse af 15. april 1942 

Kendelse angående hovedkloakanlæg for Harrestrup
åens opland afsagt den 7. oktober 1941 af den i 
h.t. lov af 30. november 1857 og lov af 28. april 
1906 nedsatte kommission 

Tillægskende1se angående regnskabsmØde for lste 
anlæg af hovedkloakanlæg for Harrestrupåens op
land afsagt den 27. august 1943 af den i h.t. 
lov af 30. november 1857 og lov af 28 .. april 1906 
nedsatte kommission 

Kendelse angående kloakering af zone VII i 
Hvidovre kommune 

Kendelse angående kloakanlæg i AvedØre øst 
i Glostrup kommune afsagt den lo. april 1945 

Tillægskendelse L Zone VII 
Beste~nelse vedr. midlertidig tilledning af 
spildevand fra zonerne I og II til zone VII 

Tillægskendelse I,Zone VII, 
Udskrift af Københavns amtsrådskreds, 
søndre og amager birks 
1andvæsenskommissionsprotoko1. 

11 
zone V 

12 
Hvidovreområdet 

zone VI C 13 

'* zone VI C 

zone VI C IS 
16 

Damhusåens opland 

17 
Damhusåens opland 

zone VII 18 
Avedøre øst 

" zone VII 

zone I + II 
20 

+ VII 

Zone VII 

20a 



28/6-1951 

24/9-1952 

15/12-1953 

Till~skendelse II angående regnskab for den 
i h.t. kendelse af 3. april 1945 udfØrte kloake
ring af zone VII i Hvidovre kommune .. herunder 
arealer i Glostrup og BrØndbyernes kommuner 

I Kendelse angående kloakering af zone III-syd 
i Hvidovre kommune 

Foreløbig kendelse ~ngående hovedklo~k"'nlæg 
for Nyg&rdsgrøftens opl"'nd i Rødovre, 
Brøndbyerne og Hvidovre kommuner. 
Afsagt den 15-12.1953 "'.f den "'.f Københ",vns ""mt 

_________ tmder 158 8.1953 neds~tte l"tndvæsenskommission 

3017-1954 Kendelse angående udfØrelse af fælles hoved
kloakledning m.v. for arealer i Brøndbyerne 
og Hvidovre komrnuner 

I 
l 

Avedøre øst ~. Averløre nord 
zone VII 

zone III, syd Z 2 
23 

Zone VI c 
----,--- ,-~ 

_. 

Avedøre nord 2 'f zone III, nord 
It III, syd ----+-1-.. ----.----------+--

24/2-1955 I Kloakering af zone II .. ledning i Vestkærs Alle. 2 5 ____ ------11-1 _C_i V_'_ i ldommer O lriks responsum 

1/6-1955 Kendelse angående kloakering af den af zone 
III-nord i Hvidovre kommune. (Detailledninger 

_______ -+1 i Arnold NIelsens Boulevard og Spurvehøjvej ) • 

16/6-1955 

21/9-1955 

Kendelse angående Herlev .. Gladsaxe., Rødovre 
og Ballerup-MålØv kommuners tilslutning til 
hovedkloakanl~gene for Damhusåens opland a1'
sagt den 16. juni 1955 

Kendelse angåe\Ude detailkloakering af ' en del 
af zone VI C l Hvidovre kommune 

!oreløbig kendelse angående kloakering af 
zone IV i Hvidovre kommune 

zone II og 
zone III, syd 

zone III, nord 
zone III, syd 

27 
Damhusåens opland 

del af ZQne VI C~c5 

zone VIII 2lj 
underopland IV F ]r 

---------------+-----------------------------------------------------+---------------------
Z7 /3-1956 Tillægskendelse angående forelØbigt regnskab 

for den i h4)t. kendelse af 24~ september 1952 
udfØrte h:loakering af zone III-syd i Hvidovre 3Q 

zone III, syd I kommune 
__ ~ ___ . ____ ----------------------,:------------1~----------

27/3-1956 Kendelsen angående hovedkloakanlæg for Nygårds
grØftens opland i RØdovre, Hvidovre og BrØnd
byernes kommuner, herunder fordeling af udgif
terne til fælles an~ mellem de 3 kommuner 
og fordeling af udgifter inden for oplandet 
1 Hvidovre kommune 

31 
zone VI C 



26/4-1956 

---~_._~--+-

16/8-1956 

14/12-1956 

6/3-1957 

23/6-1958 

11/7-1958 

Tillægskendelse angående regl1skab for den i 
henhold til kendelse af Jo. juli 1954 udfØrte 
fælles hovedkloakledning m. v. tor arealer i -
Brøndbyernes og Hvidovre kommuner~ alene om
hruldlende fordeling af udgifterne til de i 
Hvidovre kommune udfØrte f.1r1~s Jedningsanlæg 
m:lle~ ~"to kommuner cg fordeling af udgifterne 
pj .)P! .ndet i Hvidovre kommune 

ForelØbig kendelse angående supplering af den 
nardligste v-ø hovedledning fælles for kloak
zonerne II og IV (zone VIII) i Hvidovre kommune 

TilLægskendelse angående regnskab for den i 
henhold til kendelse af 21. sept.1955 udfØrte 
detailkloakering af en del af zone VI C i Hvid
ovre 'kommune . , 

Tillægskendelse angående regnskab for de i h.t. 
kendelse af 27.3.1956 udfØrte hovedkloakanlæg 
for Nygårdsgrøftens opland i Rødovre, Hvidovre 
og Brøndbyernes kommuner, herunder fordeling af 
udgifterne til fælles anlæg mellem de 3 kommu
ner afsagt den 6.3.1957. 

Regnskabskendelse angående fordelingen af udgif
terne til l. og 2. anlæg ar hovedkloakanlæg for 
Damhusåens og Harrestrupås oplande mellem KØben
havns kommune, de interesserede omegnskommuner 
og statsbanerne afsagt den 23. juni 1958 af den 
i h.t. lov af )o. november 1857 og lov ar 28. 
april 1906 nedsatte kommission 

Detailkloakering af en del af grundejerforenin
gen "Toftegårdensff område i AvedØre 1 Glostrup 
kommune. ForelØbig kendelse afsagt den 11.7.1958 
af den under 21.3.1958 nedsatte landvæsenskommis
sion 

zone III.nOrd~ 
og 

zone III, syd 

zone VIII .3 ~ 
(+II+IV) J-

Dele af 
zone VI C 

zone VI C 
35 

Damhusåens opland 

Avedøre øst ~ 7 
zone VII 

-------1------------------------+--------_ ...... _-

26/11-1958 

17/12-1958 

22/4 1959 

Supplering af hovedkloaker i zone I i Hvidovre 
kommune. ForelØbig kendelse afsagt den 26. novem
ber 1958 af den af KØbenhavns amt under 25.4.58 
nedsatte landvasenskommission i 2. landvæsens
kommissions område 

Detailkloakering af underopland IV F under klo
akzone VIII i Hvidovre kommune. Kendelse afsagt 
den 17. december 1958 ar landvæsenskommissionen 
for KØbenhavns amts 2. landsv~enskommissions 
område 

Supplering af kloakanlæggene i zone V, zone VI 
B samt de l af zone VIII i Hvidovre kommune. Fore
lØbig kendelse afsagt den 22.4.1959 af den af KØ
benhavns amt under 21.11.1958 nedsatte landvæsenJ3-
kommission 

38 
zone I 

39 
zone VIII A 

zone V, ZOne VI B LI. 
og zone VIII 7 ~ 

-.---.. -.--l---------------=----------------t-''---- ._-_._- .---.. ----
I 



25/11-1959 

25/11-1959 

15/3-1960 

15/3-1960 

15/3-1961 

15/3-1961 

Kendelse Oll supplering at hovMklMker i zone VIII 
i Hvidovre kommune. Afsagt 25. november 1959 af 
landvæsenskommlsslonen for KØbenhavns amts 2. land-

-----

væsenskommissions område zone VIII 'II 
TilLægskendelse om detailkloakering af underopland 
IV F under kloakzone VIII 1 HVidovre kommune. Afsagt 
25. november 1959 af landvæsenskommissionen for KØ-
benhavns amts 2. landvæsenskommissions område zone VIII '12 
Kendelse angående detailkloakering af en del af -
grundejerforeningen "Krogho1tbjergstf område i Aved-
Øre i Glostrup kommune afsagt den 15. marts 1960 zone VII 

Tillægskendelse angående regnskab for den i h.t. 
ke~deise af 26. november 1958 udfØrte kloakering 
afsagt den 15. marts 1960 (Kloakopland "AvedØre 
øst, Toftegården") 

Regnskabskendelse angående foreløbig fordeling 
af udgifterne til den 1958-59 udfØrte beton- eg 
flisebeklædning af bund og sider i Damhusåen på 
strækningen fra Vestbanen til SØnderkær afsagt 
den 15. marts 1961 af den i henhold til lov af 30. 
november 1857 og lov af 28. april 1906 nedsatte 
kommission 

Regnskabskendelse-angående fordeling af udgifter
ne til den i 1957-59 foretagne udvidelse af rens
ningsan~et ved Damhusåen m.m. afsagt den 15. 
marts 1961 af den i h. t .. lov af 30. november 1857 
og lov af 28. april 1906 nedsatte kommission 

Avedøre øst 

zone VII 

9S 
Damhusåens opland 

Damhusåens opland 

31/5-196~. ForelØbig kendelse angående supplering af 
kloakanlægget i zone II i Hvidovre kommu
ne 

19/12-1962 

Kendelse angående fordeling af Hvidovre 
kommunes andel i udgifterne til l., 2. o~ 
dele af 3· anlæg af hoved~loakanlæg for I 
Damhusåens og Harrestrup A's oplande 

Kendelse angående regulering af Harre
strup Å's strækning fra Spangen til Van
lØse Byvej og revision af fordeling af de 
indtil 31.3.1953 afholdte udgifter til 
hjælpeledningsanlæg samt revision af for
delingen af årlige driftsudgifter til pum
pestation 

Kendelse angående offentlige vejes andel i 
udgifterne til drift af kloakanlæg i Hvid
ovre kommune 

zone II 

Hvidovreområdet 

Hvidovreområde~C:: 



17/2-1965 

-----~-..," --<'.~ ','"'-''' 

l 7.3.1965 

14/7-1965 

14/7-1965 

14/7-1965 

2. 

30/3-1966 

28/9-1966 

10/2-1967 

Kendelse angående rev~s~on af de i henhold 
til kendelse af 22.11.1961 fastsatte bidrags 
takster for de fælles hovedspildevandsanlæg 
(l., 2. og dele af 3. anlæg) for Damhusåens 
og Harrestrup Åens oplandeii Hvidovre kommu
ne 

Kendelse angående supplering af kloakanlæg
gene i zone V, VI B og del af zone VIII i 
HN; r'!rwrp kommune 

,"- { "",,'''~''''> .. 

Foreløbig kendelse Ang. ordningen Qf 

~fledningsforhold m.v. for A.re"11erne 
bq.g det omr~de, som inddæmmes og tør-
lægges ved Avedøre Holme i Glostrup 
og'Hvidovre kommuner. afsqgt 17.3.65 

Tillægskendelse angående fordeling af ud-
gifterne til den i henhold til kendelse af 
17.2.1965 udfØrte supplering af kloakanlæg-
gene i zone V, VI B og del af zone VIII 

Tillægskendelse angående fordeling af ud-
gifterne til den i henhold til kendelse af 
17.2.1965 udfØrte supplering af kloakanlæg-
gene i zone V, VI B og del af zone VIII 

Kendelse angående detailkloakering af klo-
akzone VI C i Hvidovre kommune samt et a-
real ved Rødovre station i Rødovre kommune 

Kendelse angående supplering af fælleshoved
regnvandsanlæg syd for vestbanen i Nygårds
grØftens oplande i Brøndbyernes, Hvidovre og 
Rødovre kommuner 

Tillægskendelse til fa~elØbig kendelse af 31. 
5.1961 angående suppledng af kloakanlægget 
i zone II i Hvidovre kommune 

Tillægskendelse angående regnskab og forde
ling af udgifter til udbygning af kloakanlæg 
udfØrt i henhold til kendelser af 25.11.1959 
og 17.2.1965 

(Regnskabskendelse for) 
Supplering af hovedkloakkerne i zone I 
i Hvidovre kommune. 

'Til1ægskende1Se.·~rigåe~derevisi~n ~,f de i 
kEmd~lsen A;f 19. december 1962' ~,ngående 
regulering I;l.fHarr~strupå på strækningen 
fra.' Spangen til VA;n1ø.s~ ,Byvej mev" fA;stsA;tte 

. bidragspligtigeiret;t.ler',e, .. 
I II 1.1 . 

Evi dovreområdet 'il 
zone V, VI B 

.~"J ... , , . . 

og VII. . 
-

Avedøre Holme 

~~ ._/L_~ 

zone V 53: 
zone VI B S'! 
zone VI C 5.5 

Zone VI C S6 
l, 

zone II 

zone VIII 58 
zone I S9 



15/3-1967 
henhold til kendelse af 14·. T.~5 oofØrte led· 

TillægSl<en~~~·:~·-I-~n-g-a-O-e-n-d7e-r·-e-g-n~~~~- f~r ~e i l " -.- . ' ~ -'. ..;" 

,ningsanlæg i Hvidovre kommune · zone vr C 

--------------~----------------------------------------------_4----------------~------.-~ 
15/3-1967 

6/6-1967 

13/3-1968 

26/11-1968 

18/3-1969 

11/6-1969 

9/12-69 

Tillægskendelse angående regnskabet for de i 
henhold til kendelse af 14.7.1965 udfØrte anlæg 

Kendelse ang. supplering af den afskærende ho
vedkloak l angs Harrestrupå og DWmhuså på stræk
ningen fra Spangen til Vestbanen. 

I 
I 
I' 

Supplering af kloakanlægget i zone 
re kommune (Regnskabskendelse) 

II i HVidOV-! 

. i 
Kendelse og regnskabsl<endelse ang. den i 1963/ I. 
66 foretagne udvidelse af renseanlægget ved Dam
husåen m.V. 

Tillægskendelse til kendelse af 19.12.1962 an
gående regulering af Harrestrupå på strækningen 
fra Spangen til Vanløse Byvej m.m. 

RØrlægning af HvidovregrØften. 
Foreløbig kendelse. 

Kendelse og regnskabskendelse angående 
udførte supplering af den afskærende hoved-

Zone VI C 
~17 

Damhusåens opland 
62 

zone rr 
) 

Damhusåens opland ~~~ 
\; 

Damhusåens opland (;S-

" 
Zone VII 
Avedøre øst 

\ Avedøre nord 

Damhusåens 

kloak langs med Damhusåen fra vestbanen til r nsnin~sanl. - ....... ---------4--------==---------..:...---=:-=...--.:....:-=...~==--=.:==--=-~=~=""'-"".=. .... ------

9/3-1972 
Foreløbig kendelse vedrørende udbygning af 
kloakanlæg i Zone II afsagt d. 9/3-1972 Zone II 

I 

68 
il~.-------------~---------------------------------------~~------------~~·------

29/11-72 Kendelse R,ng&ende tilslutning "f "'fløbet 
fra Gyngemosens kloR.koplR,nd til hovedklo"k
R,nlæggene for H'lrrestrup&ens og D<tmhus&ens 
opl'ind 

--~T 

~/2-l973 

24/5-1973 

24/10-1973 

Omlægning qf hovedklo~k over m~tr. nr. 11 ~ 

m.fl. '-'lr Hvidovre (Københ"lvns kommunes 
hospi t;J.l) 
Foreløbig kendelse afSRgt den 14/2-1973 

i Fordeling af Hvidovre Kommunes andel af 
I udgifterne til hovedkl~akanlæg og rense

anlæg for Damhusåena og Harrestrupåens 
oplande. 

Endelig kendelse 
Omlægning af aovedkloak over matr.nr. 
af Hvidovre. (Københavns kom~ne) 
afsagt den 24-10-1973. 

a 
11 m.fl. 

69 
DRmhusAens opl"nd 

v-:~! 
Zone III nord 

Avedøre nord 

Hvidovreområdet 

Zone III nord 
Avedøre nord 

70 
,/ 

J 

7.2 



15/11-1973 

14/3-1974 

• 

21/3-1974 

28/3-1974 

3/5-1974 

20/6--'974 

13/11-1974 

20/ 3-1915 

20/ 3-1915 

Regulering og rørlægning af Stads renden 
og Stadsrendens sideløb i Hvidovre Kommune. 

Foreløbig kendelse afsagt den 15.11.1973 

< k 01 ., "'6 
Deta~ikloekering af ~atr. nr. 3-, 3--, j--T 

og 3-- Hvidovre,i klo,.,kzone V :J6 VI b l 

Hvidovre komnuna • 

Kendelse <>ng!3.ende ordning ~f a.f1edningsfor
holdene m.v., for de o"g inddæmningen ved 
Avedøre HoLne liggende arealer. 
Afsagt den 21/3-1974 

Sepa.rering a f regn- og spi 1deva.nd i 
Hvidovre kommunes kloa.ksystem 
Kendelse afsagt den 28/3.1974 

Kendelse ,omgående ophør af nuvært>:1d.e ti:slutn. 
til hovedk1o<'kan1æggene for Da.mhusåens opl<>nd 
af visse deloplande i BR11erup-M~løv, Herlev, 
Rødovre, Brøndby og Glostrup kommuner. 

Zone III nord 

Zone II (+IV) 

Avedøre nord 

Zone VII 

Avedøre vest 

Avedøre øst 

Avedøre nord 

Hvidovreområdet 76 

Damhusiens o;:>l~nd 7, 

Zone VII 

Ti~lægs%:"md.else til- foreløbig b=!Drle138 af P.6.~9 Ævedøre øst 76 
"fs"'gt 20/6-74. Rørlægning .,f Hvid.ovre,:';røften Avedøre nord 
i Hvidovre kommune. 

Tillægskendelse til kendelse af 26.1.1972. 
Tillægskendelse anglende hovedspildevands
ledning for de sep.aratklo""kerede områder i 
H~rrestruplens op1and,afsagt d. 13.11.1914 

Rørlægning af Hvidovregrøften i Hvidovre 
Kommune, Endelig kendelse ~fs~gt d.20.3.15 

Udbygning ",f k1o",.k~nlæg i zone II i 
Hvidovre kommune. 
Kendelse Afsagt den 20.3.1915. 

Avedøre kloakværk 

Avedøre vest 

Zone VII 
Avedøre øst 
Avedøre nord 

Zone .II 

8u 



20/ 3-1975 Tillægskendelse til kendelse ~f 24-5-1973. Hvidovreområdet 
Fordeling ~f Hvidovre kommunes "Indel "I.f 
udgifterne til hovedklo~lk"l.nlæg og rense"l.n1æg 82 for D"I.mhusåens og H~rrestrupåens op1"1nde. 

8/10-1975 r/s Avedøre Kloakværk, Tilslutningsvilkår for 
f\.vedør~ kloakværk 

de Nordlige H"Irrestrup-å kommuner 

83 Kendelse "Ifs"lgt d. 8.10.1975 • . 

" 
101 6-1916 lis Køge bugt Str~ndp"rk, Ændring q.f udløbs- Avedøre vest 

forho.ldene for ~mt!!lv~ndl~bene Fæstningsk"tn-len, Avedøre Holme 
St~ Vejle å og Lille Vejle ~. 

84-Foreløbig kendelse "If 10.6.1976 

24/11-1976 K10ak~n1æg for Avedøre Stationsby, under Avedøre vest 
k10"l.kopl"l.nd Avedøre Vewt i Hvidovre Kommune 85 Kendelse afsqgt den 24.11.1976 

24/11-1976 Udvidelse qf vedtægtsområdet for Avedøre Avedøreområdet 
kloakforsyning i Hvidovre Kommune. 
Kendelse ~fs~gt den 24.11.1976. 86 

\ 

• 

~ 

~ 



30 / 6-1917 

16/12-1980 

L7/0 8-1982 

Regulering og r ørlægning af Stadsr nden og 
Stadsrendens Sideløb i Hvidovre kommune. 
Endelig kendelse afsagt d. 30.6.1977 

Zon TII, nord 

Kendelse ang. renseanlæg ved ~ tten med til
hørende ledningsanlæg m.v., af D et af den i henho d 
til lov af 30. november 1857 og lov ad 28. april 
1906 nedsatte kommission. Lynett n 

Supplering af Fæstningskanalons underløb under 
Gl. Køge Landevej i Hvidovre kommune. 

Københavns amt k mm n / 

Kendelse afsagt d. 17. august 1982. 

Kendelse 
angående 

revision af de i vandanednin gskom missionens 
regnskabskendelser foreta g l1 ~ ford elinge r mellem 

kom mun erne af anlægsudg ift erne til 
hovedspil devandsa nlæg for HlI rrc, trllpåens og 

Damhusåens oplande 
og 

fordeling mellem ko mmunerne af anl.cgsudgifterne til 
en kloak fra Bystævnet til Frederi k>sundsvej samt 
andet anl æg af hovedkloakken fo r Ha rrestrllpåens 

op land fra Frederikssundsvej ti l Vest banen, 
sam t 

fordeling mellem kommunerne af driftsudgifterne til 
di sse anlæg 

afsagt den 14. oktober 1982 
af den i henhold til lov af .1 0. november 1857 og lov 

af 28. apri l 1906 nedsatte kommission. 

2. område 89 


