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Orientering  
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
udvide den eksisterende daginstitution ”Barnets hus” på 3. sal på 
adressen Amerikavej 15.  
 
Den ansøgte udvidelse betyder, at der indrettes daginstitution på 1. sal 
med faciliteter i kælderen samt en tagterrasse på taget af eksisterende 
dagligvarebutik. Tagterrassen får et areal på ca. 1.044 m2.  
 
Der udvides med 5 børnegrupper (stuer) á 13 børn og 2 voksne. ”Bar-
nets Hus” vil med den ansøgte udvidelse rumme i alt 13 børnegrupper. 
 
På tagterrassen etableres et taghus med liggehal, depot og toilet. Der 
er adgang til tagterrassen via udvendig rampe fra 2. sal og trappe fra 1. 
sal. Der udføres støjværn i en højde på 2 m mod boligområdet ved 
Rejsbygade. 
 
Ejendommen er omfattet af reguleringsplan nr. 0 ”Amerikavej”, 
vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. februar 1958. 
 
Ejendommen ligger i reguleringsplanens delområde III. 
 
Udvidelse af den eksisterende daginstitution kræver dispensation fra 
reguleringsplanens punkt 2, som fastlægger område III som erhvervs-
område for virksomheder, der drives på sådan en måde at de ikke er til 
ulempe for de omgrænsende boligkvarterer. 
 
 
Dispensation 
 
Kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, byplan 
eller lignende, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i 
planen jf. planlovens § 19, stk. 1.  
 
Center for Bygninger er på det foreliggende grundlag indstillet på, at 
give dispensation til den ansøgte udvidelse af den eksisterende dagin-
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stitution, da der er tale om en udvidelse af en eksisterende anvendelse, 
der primært sker inden for eksisterende bygningsvolumen.  
 
 
Naboorientering 
 
Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en regulerings-
plan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulig-
hed for at komme med deres bemærkninger hertil (jf. planlovens § 20, 
stk. 1). 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ”Amerikavej 
15” kan du se bilag med illustrationer af projektet. Det er også via 
høringsportalen 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 Tina Olsen eller administrativ byggesagsbe-
handler Bettina Dam Poulsen. Eventuelle bemærkninger skal være 
modtaget senest 11. juli 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i 
sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Tina Olsen, tlf. 33 66 56 03. 
 

• Administrativ byggesagsbehandler Bettina Dam Poulsen, tlf. 
33 66 52 37. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bettina Dam Poulsen 


