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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en beboelsesbygning på 5 etager med et samlet etageareal på 
731 m2 på adressen Bjelkes Allé 16. 
 
Der indrettes 7 lejligheder i ejendommen og tagterrasse på 92 m² på 
taget.  
 
Den ansøgte ejendom har en højde på 22 m og en dybde på 12 m. 
 
Der etableres 3 parkeringspladser i kælderetagen og 1 på terræn. Ad-
gang til parkeringspladser i kælderetagen, sker via elevator af typen 
”Subnovate”. Der etableres 7 pulterrum i kælderen. 
 
Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 346 med et samlet fria-
realprocent på i alt 10. Herudover etableres hævet opholdsareal i form 
tagterrasse på 92 m².  
 
Samtidig nedrives samtlige bygninger på grunden. 
 
 
Vedrørende den eksisterende beboelsesbygning på grunden 
 
Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på at den bebyggelse, 
der i dag ligger på grunden, har save-værdi 6 (som svarer til middel 
bevaringsværdi), jf. Kulturstyrelsens SAVE-undersøgelse. Se mere på 
www.kulturarv.dk. 
 
 
Planforhold 
 
Ejendommen er placeret i et område, der i rammerne i Kommuneplan 
2011 er fastlagt til område til boliger (B5-område). I området må der 
opføres bebyggelse med en højde på maks. 24 m. Bebyggelsesprocen-
ten må ikke overstige 150 og friarealprocenten skal være mindst 40 
for boliger og 10 for erhverv. Der skal indrettes mindst 1 parkerings-
plads pr. 200 m² og maks. 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal. 
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Rammerne i kommuneplanen er vejledende, og vi kan derfor tillade at 
der opføres bebyggelse, som overskrider rammerne, når de almindeli-
ge kriterier i de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgiv-
ningen er opfyldt. 
 
 
Byggelovgivningen 
 
Center for Bygninger skal i forbindelse med sagsbehandlingen af pro-
jektet foretage en helhedsvurdering i henhold til de bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser i Bygningsreglement 2010 (BR10). Bestemmel-
serne i BR10, kap. 2.3.1, nr.1-6 er indgå i vurderingen. Denne hel-
hedsvurdering berører bebyggelsens samlede omfang i forhold til 
ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse. 
 
Området kendetegnes ved en lukket karrébebyggelse hvor friarealet 
typisk er at finde i den lukkede gård. Det ansøgte projekt er en ”hulud-
fyldning” i karréen og er med til at tydeliggøre karréstrukturen i om-
rådet. Bygningen er tilpasset området med størst muligt hensyn, da 
gesimshøjde og tagfod er tilpasset de omkringliggende ejendomme og 
lukker karréen imod Bjelkes Allé.  
 
Den ansøgte bebyggelse svarer således med sin højde på 22 m og sin 
dybde på 12 m til de omkringliggende ejendommes volumen. 
 
 
Høring 
 
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 projekt øger bebyggelsens samlede omfang og ændrer 
på de eksisterende forhold, anses nedenstående ejendomme som part i 
sagen.  
 
Berørte parter 
 
Samtlige husstande, butikker og kontorer på ejendommene matrikel-
nummer 1041, 1037, 1035, 2897, 2898, 1033, 1082, 2896, 1039, 1172 
og 1038 Udenbys Klædebo Kvarter, København. 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ”Bjelkes Allé 
16” kan du se bilag med illustrationer af projektet. Det er også via 
høringsportalen du indsender høringssvar. Personer som er fritaget for 

http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer


 
   
   

 
 
 
Side 3 af 3 
 
Sagsnummer: 
513265~001 
 
Matrikelnummer: 
1246 UK, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Bjelkes Allé 16 
 
Ejendomsnummer: 
51161 

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, administrativ byggesagsbehandler Lone Hillbrandt. 
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 24. november 
2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler Søren Pedersen, tlf. 33 66 52 97. 
• Administrativ byggesagsbehandler Lone Hillbrandt, tlf. 33 66 

52 38. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Lone Hillbrandt 
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