
 

 
 
 
19. januar 2016 
 
Sagsnummer: 
512394~001 
 
eDoc: 
2015-0114005 
 
Matrikelnummer: 
1189 UT, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Bygmestervej 2 
 
Ejendomsnummer: 
81524 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Anvendelse 

 
 
 
 
 
 
Høring i henhold til forvaltningsloven (2. høring) 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til etab-
lering af bylandbruget ”Plantagen” på taget og i kælderen på ejen-
dommen Bygmestervej 2. 
 
Bylandbruget er knyttet til Restaurant Tribeca, som er beliggende i 
stueetagen. Der etableres 1 parkeringsplads i gårdrummet. 
 
Der søger om at opføre drivhus 1 (700 m2), drivhus 2 (300 m2) og 
drivhus 3 (75 m2) samt volière på 310 m2 på taget af bygningen og 
indretning af dambrug til fiskeopdræt i kælderetagen. 

Ejendommen får, med drivhuse, en højde på 13,3 m - 14,6 m. 
 
Projektet var i høring i perioden 26. oktober - 9. november 2015. 
 
 
Revideret projekt 
 
Vi har den 8. januar 2016 modtaget et revideret projekt. Via adres-
sen http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/plantagen-bygmestervej-2 kan 
du se bilag med illustrationer af det oprindelige projekt. 
 
Projektet er ændret som følger: 
 

1. Der etableres 1 parkeringsplads i gårdrummet. 
 

2. Det grønne areal foran bygningen bibeholdes, idet skråparke-
ring udgår. 
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Ansøger (BIOARK) præciserer følgende forhold: 
 

1. Vækstlys 
2. Udsyn og skyggeforhold 
3. Refleksioner 
4. Støjgener 
5. Parkeringsbehov 
6. Affaldshåndtering og skadedyr 
7. Økologisk landbrug 

Se vedhæftede notat fra BIOARK af den 8. januar 2016. 

 
Planforhold 
 
Ejendommen er placeret i et område, der i rammerne i Kommuneplan 
2011 er fastlagt til område til boliger (E1-område). I området må der 
opføres bebyggelse med en højde på maks. 20 m. Bebyggelsesprocen-
ten må ikke overstige 110, og friarealprocenten skal være 15 for er-
hverv.  
 
Der skal i E1-områder indrettes 1 parkeringsplads pr. 100 m2 brutto-
etageareal. 
 
Rammerne i kommuneplanen er vejledende, og vi kan derfor tillade, at 
du opfører bebyggelse, som overskrider rammerne, når de almindelige 
kriterier i de bebyggelsesregulerende bestemmelser er opfyldt. 
 
 
Byggelovgivningen 
 
Center for Bygninger skal i forbindelse med sagsbehandlingen af pro-
jektet foretage en helhedsvurdering i henhold til bygningsreglementets 
bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
 
Bestemmelserne i BR10, kap. 2.3.1, nr.1-6 vil indgå i vurderingen. 
Denne helhedsvurdering berører bebyggelsens samlede omfang i for-
hold til ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse.  
 
 
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, anser vi jer som part i sagen. Vi skal derfor 
bede jer om at sende eventuelle bemærkninger til projektet. 
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Høringssvar  
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/plantagen-bygmestervej-2-h-ring-
ii 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 Tina Benson, tlf. 33 66 19 82 eller administra-
tiv byggesagsbehandler Andreas Hansen, tlf. 33 66 12 33. Eventuelle 
bemærkninger skal være modtaget senest den 2. februar 2016, hvoref-
ter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Andreas Hansen 
 
 
 
 

Center for Bygninger 
Byggetilladelser Nord 
 
Njalsgade 13 
Postboks 416 
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Kundecenter 
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Telefon 
33 66 33 66 
 
Direkte telefon 
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