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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
indrette beboelse og erhverv på Strandlodsvej 3-5 og i den forbindelse 
at om- og tilbygge samt nedrive dele af den eksisterende bebyggelse.  

 
Den eksisterende tagetage på bygningen på Strandlodsvej 3 nedrives, 
og der opføres ny 3. og 4. sal. Bygningen indrettes med 4 rækkehuse.  
 
Den eksisterende bygning på Strandlodsvej 5 indrettes med erhverv i 
stueetagen og 15 boliger på 1. og 2. sal. Der etableres nye altaner og 
tagterrasser mod Lindgreens Allé 5.  
 
Den eksisterende bygning på bagsiden af Strandlodsvej 5 om- og til-
bygges, og en del af bygningens eksisterende 1. sal nedrives. Bygnin-
gen indrettes med depotrum i stueetagen og med et trappetårn.    
 
Der opføres en ny garagebygning, som er delvist nedgravet. Garage-
bygningens højde i skel er mellem 1,5 og 2,5 m, mens garagebygnin-
gens længde i skel mod nord er 17,5 m og længden i skel mod øst er 
21,3 m.  
 
 
Byggelovgivningen 
 
I henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), kap. 2, skal bebyggel-
sens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne fastlægges, når 
byggeretten ikke er overholdt. 
 
Den ansøgte bebyggelse er ikke i overensstemmelse med byggeretten 
fastlagt i Bygningsreglement 2010, (BR10). Bebyggelsen fraviger fra 
byggeretten på følgende punkter:  
 

• BR10, kap. 2.2.1, stk. 1, nr. 1, fastlægger en maksimal bebyg-
gelsesprocent på 60, der søges om en bebyggelsesprocent på 
138.  
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• BR10, kap. 2.2.2, stk. 1, fastlægger en bygningshøjde på 8,5 
m. der søges om en bygningshøjde på 12,15 m for rækkehus-
bebyggelsen og 19 m for trappetårnet.   
 

• BR10, kap. 2.2.6, stk. 2, nr. 2, fastlægger at de sider af en ga-
ragebygning, der vender mod skel mod nabo ikke må have en 
større samlet længde end 12 m. Kun bygningens længste side 
mod skel medregnes. Der søges om en længde i skel mod nord 
på 17, 5 m og en længde i skel mod øst på 21,3 m.  

 
I den konkrete sag skal kriterierne i BR10, kap. 2.3, stk. 1, nr. 1-5, om 
bebyggelsens samlet omfang, indgå i afgørelsen, da de er relevante for 
det ansøgte forhold. 
 
 
Høringsfrist 
 
Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om 
sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først 
herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19). 
 
Da det ansøgte vil have påvirkning på naboerne i forhold til afstand til 
skel samt skyggegener, anser vi jer som part i sagen. Vi skal derfor 
bede jer om at sende eventuelle bemærkninger til projektet. 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen Strandlodsvej 
kan du se bilag med illustrationer af projektet. Det er også via hø-
ringsportalen du indsender høringssvar. Personer som er fritaget for 
Digital Post har mulighed for at indsende bemærkninger til bygnin-
ger@tmf.kk.dk eller som brevpost til:  
 
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Center for Bygninger Njalsgade 13  
Postboks 416  
1504 København V.  
 
Er du fritaget for Digital Post og har brug for, at få tilsendt illustratio-
ner af projektet i papirform, skal du henvende dig til Teknik og Miljø-
forvaltningen, arkitekt Mette Haugaard Jeppesen eller administrativ 
byggesagsbehandler Bettina Dam Poulsen. Eventuelle bemærkninger 
skal være modtaget senest 14. januar 2015, hvorefter vi vil træffe en 
afgørelse i sagen. 
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Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler Mette Haugaard Jeppesen, tlf. 33 
66 52 92. 

•  
• Administrativ byggesagsbehandler Bettina Dam Poulsen, tlf. 

33 66 52 37. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Bettina Dam Poulsen 
 
 
 
 


