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Høring i henhold til forvaltningsloven 

 

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 

opføre en etageboligbebyggelse i 5 etager med tagetage på adressen 

Søllerødgade 15-19.  

 

Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter. Vi 

skal derfor bede dig om at sende eventuelle bemærkninger til 

projektet, jf. forvaltningslovens § 19. 

 

 Det ansøgte byggeri vil kaste skygge på naboejendomme i 

karréen og i en del af gårdarealet, men kun i 

formiddagstimerne. Bygningens højde er tilpasset de 

omkringliggende bygninger og der er valgt københavnertag for 

at begrænse taghøjden. 

 

Bygningen udgør 2.126 m
2
 med 26 lejligheder samt en kælder med 36 

parkeringspladser og pulterrum på samlet 1.114 m
2
. Desuden opføres 

et trappehus på ca. 10 m², der er 3 m højt i den ene ende. Trappehuset 

indeholder flugtvejstrappe fra parkeringskælderen. 

 

Det gennemgående materiale på gadefacaderne er tegl. Der udføres 

københavnertag med skiffer og pap.  

 

 

Byggelovgivningen 

 

Bygningsreglement 2010 

 

I henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), kap. 2, skal 

bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne 

fastlægges. 

 

I den konkrete sag skal kriterierne i BR10, kap. 2.3.1, pkt. 1, om 

bebyggelsens samlede omfang i forhold til bebyggelsens anvendelse, 

pkt. 2, om bebyggelsens samlede omfang svarere til det sædvanlige i 

området, pkt. 3, om der er sikret tilfredsstillende lysforhold for 

ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse, pkt. 4, om 

tilfredsstillende friarealer og pkt. 5, om tilfredsstillende adgangs- og 

tilkørselsforhold, indgå i afgørelsen, da de er relevante for det ansøgte 

forhold. 
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Kommuneplan 2011 

 

Ejendommen er placeret i et område, der i rammerne i Kommuneplan 

2011 er fastlagt til boliger og serviceerhverv (C2 område). I området 

må der opføres bebyggelse med en maks. bygningshøjde på 24 m. 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150 og friarealprocenten skal 

være mindst 40 for boliger og 10 for erhverv. Der skal indhentes 1 

parkeringsplads pr. 200 m
2
 bruttoetageareal. 

 

Høringsfrist 

 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal  

http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ”Søllerødgade 

15-19” 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 bygninger@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 illustrationer 

af projektet i papirform, skal du henvende dig administrativ 

byggesagsbehandler Anni Møller.  

 

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 22. juli 2015, 

hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 

 

 

Evt. kontakt i denne sag 

 

Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

 

 Teknisk byggesagsbehandler Torben Kjærgaard Høj, tlf. 33 66 

52 71 

 

 Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 

39. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Anni Møller 

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

