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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
etablere 8 altaner på 1., 2., 3. og 4. sal på adressen Peder Skrams Gade 
26 A og B, herunder at flytte 2 eksisterende nedløbsrør og etablere et 
nyt nedløbsrør. 
 
Altaner: 
 

• Altaner på 2. sal og 4. sal (R2) med en dybde på 1500 mm og 
bredde på 2730 mm. 

• Altaner på 3. sal og 4. sal (R3). sal med en dybde på 1500 mm 
og bredde på 2730 mm. 

• 1. sal, 2. sal, 3. sal og 4. sal (R4)med en dybde på 1500 mm og 
en bredde på 3390 mm. 

 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 12 ”Nyhavn og Gammelholm” bekendtgjort den 10. fe-
bruar 2015. 
 
Formålet med lokalplanen er bl.a. at sikre områdets bevaringsværdige 
bebyggelse. 
 
Ifølge lokalplanens § 7, stk. 3, skal etablering af altaner udføres i 
overensstemmelse med den enkelte bygnings individuelle arkitektoni-
ske udtryk og detaljering og må kun ske efter forudgående godkendel-
se af Teknik- og Miljøudvalget, medmindre ændringerne iagttager 
bestemmelserne om altaner i blad 3 ”Ændring af bevaringsværdig 
bebyggelse og altaner mod gård”. 
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1) Ifølge blad 3, ”Placering”, må altaner ikke placeres længere end en 
tredjedel ind på murpillen mellem to vinduesfag og maksimalt 30 
cm.  

 
Altanerne R2 (2. og 4. sal) og R3 (3. og 4. sal), dvs. i alt 4 altaner 
kræver dispensation fra lokalplanen. 
 
2) Ifølge blad 3, ”Placering”, skal der friholdes en minimumshøjde på 

3,5 m fra terræn til underkant altanbund. 
 
Altanen R4 (stuen), kræver dispensation, idet altanen placeres 3,35 
over terræn og derfor 15 cm for lavt i forhold til lokalplanen. 
 
Facaden hvorpå altanerne er placeret er ifølge lokalplanen ikke en 
facade, som indgår i en bevaringsværdig sammenhæng. Desuden er 
altanerne placeret ind mod gård og bryder derfor ikke de viste sigtelin-
jer mellem by og havn, som det fremgår af lokalplanens § 1. 
 
 
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 projektet 
vurderes at respektere den bevaringsværdige sammenhæng det indgår 
i, og da der i relation til afstanden til terræn er tale om en bagatelagtig 
afvigelse. 
 
 
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 ”Opsætning 
af altaner Peder Skrams Gade 26 A og B” kan du se bilag med illustra-
tioner af projektet. Det er også via høringsportalen du indsender hø-
ringssvar. Personer som er fritaget for Digital Post har mulighed for at 
indsende bemærkninger til bygninger@tmf.kk.dk eller som brevpost 
til:  
 
 
  

http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer�
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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 Nanna Riise, tlf. 33 66 52 79 eller administrativ 
byggesagsbehandler Laila Saabye, tlf. 33 66 53 57. Eventuelle be-
mærkninger skal være modtaget senest 26. november 2015, hvor efter 
vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler arkitekt Nanna Riise, tlf. 33 66 
52 79 

• Administrativ byggesagsbehandler Laila Saabye, tlf. 33 66 53 
57. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Laila Saabye 
 
 
 
 


