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Orientering 
 
Center for Bygninger har genoptaget sagen om tilladelse til at opføre 
et fritliggende enfamiliehus på 103 m² i 1. etage på adressen Hf. Engly 
15, på baggrund af en afgørelse fra den 24. juli 2015 fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, hvori sagen er hjemvist til fornyet behandling.  
 
Bygningen opføres med ydervægge af træ og tagbeklædning af tag-
pap.  
 
Ejendommens boligetageareal bliver i alt 103 m², og bebyggelsespro-
centen bliver 29. 
 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 392, bekendtgjort 25. oktober 2005. Lokalplanen fast-
lægger området til helårsboliger.  
 
I henhold til lokalplanens § 6, stk. 1, litra c, skal beboelsesbygninger 
og fælleshus opføres i 1 etage. Bygningernes højde må ikke overstige 
4,5 m, og facadehøjden må ikke overstige 3 m. Facadehøjden måles 
fra terræn til den linje, der fremkommer ved tagfladens skæring med 
facadeplanet, som vist på tegning nr. 3. Udhæng må maksimalt være 
0,5 m. 
 
Ifølge lokalplanens § 7, stk. 1, vedrørende bebyggelsens ydre frem-
træden, skal taget udformes som fladt tag eller som sadeltag samt her-
af afledte former, jf. eksemplet vist på tegning nr. 3 i lokalplanen. Der 
kan suppleres med arkitektonisk velbegrundede opbygninger, f.eks. til 
lysindtag. 
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Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser i § 6, stk. 1, 
litra c, idet facadehøjden målt fra terræn til, i dette tilfælde, tagryg er 
3,7 m og dermed overstiger de tilladte 3 m. 
 
 
Dispensation 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis di-
spensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af 
planlovens § 19, stk. 1. 
 
Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da den øver-
ste del af huset er at betragte som afledte tagformer, der er velbegrun-
dede opbygninger, som sikrer et rimeligt lysindtag i boligen. Der er 
tale om betydelige og markante bygningsfremspring og husets øverste 
del vurderes derfor ikke at være en egentlig del af facaden. Vindues-
båndet mellem de to tagflader medfører ikke væsentlige indbliksgener, 
idet vinduerne udelukkende fungerer som lysindfald til den bagved 
liggende hems. 
 
 
Naboorientering 
 
Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, 
når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed 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 HF Engly 15, 
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 Morten Marott, tlf. 33 66 17 81 eller admini-
strativ byggesagsbehandler Helle Hansen, tlf. 33 66 52 31. Eventuelle 
bemærkninger skal være modtaget senest 12. november 2015, hvoref-
ter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
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Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Center for Bygninger, Byggetilladelser Syd, Morten Marott, 
tlf. 33 66 17 81 

 
 
 
 
 
 
 
 


