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Høring i henhold til forvaltningsloven  
 
Center for Bygninger har modtaget to ansøgninger om tilladelse til 
ombygning af forhus og baghus samt nybygning af gårdhus,  
Store Kongensgade 53-55, matr.nr. 51 Sankt Annæ Kvarter. 
 
Center for Bygninger gav den 27. februar 2015 en byggetilladelse til 
dele af projektet vedrørende ombygning af forhus, sagsnr. 482426. 
 
Center for Bygninger behandler for tiden ansøgningen vedrørende 
ombygning af baghuset samt opførelse af nyt gårdhus, sagsnr. 510556.   
 
Beskrivelse  
 
Forhuset  
Ombygningen omfatter at der indrettes 19 beboelseslejligheder i for-
huset samt tilstødende sidehuse. Der etableres flere kviste på 4. sal og 
en kvistlignende tilbygning mod gården på 5.sal. Mod gården etable-
res ligeledes altaner og tagterrasser. Af hensyn til dagslysforholdene i 
forhold til anden bebyggelse på samme grund og nabogrunde, er tag-
terrasser på sidehusene trukket tilbage fra facadelinjen. I forbindelse 
med den nye tilbygning mod matrikelnummer 50, etableres der ingen 
vinduer i den nye tagflade mod nabogrunden.  
 
Baghuset 
Baghuset ændrer anvendelse fra erhverv til bolig og ombygningen 
omfatter indretning af i alt 18 beboelseslejligheder. Baghuset forhøjes 
med 1 beboelsesetage (5.sal) der er trukket ca. 1,7 meter tilbage fra 
baghusets facadelinje. Ydermere etableres der tre mindre trappehuse 
på 6.sal, hvor fra der er udgang til tagterrasser.  De nye taglejligheder 
på 5.sal samt tilhørende trappehuse på 6.sal udføres med gennemgå-
ende glasfacader og glasbrystninger, hvor facadeprofilerne males hvid 
blank. Der etableres altaner på både den vestvendte og østvendte faca-
de af baghuset. 
 
Gårdhuset 
Der opføres et nyt byggeri foran eksisterende brandgavl af nabobyg-
ning, matrikelnummer 53 (adresse Store Kongensgade 57A).   
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Bygningen opføres i 7 etager og indeholder 6 beboelseslejligheder. De 
nye lejligheder få adgang til egen altan samt tagterrasse. 
Facadeudtrykket tilstræbes let og lyst og der opsættes foran den pud-
sede ydervæg et let metalgitter. Facaden begrønnes med stedsegrønt 
mod syd og vest. Gårdhuset tager i sin placering og udformning hen-
syn til dagslysforholdene i området. Gårdhuset placerer sig i forlæn-
gelse af eksisterende gavlfacade og er formgivet således at bygningen 
trækker sig fra øvrig bebyggelse og tilspidses ind mod gården. 
 
Friarealer/gården 
Gården indrettes med en opholds-/legetrappe foran nyt skur. Gården 
udføres med forskellige belægningstyper og en variation af beplant-
ninger. 
 
I forbindelse med sagsbehandlingen af overstående ansøgninger skal 
Center for Bygninger foretage en helhedsvurdering i henhold til byg-
ningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bestemmel-
serne i BR10, kap. 2.3.1 nr.1-6 vil indgå i vurderingen. Denne hel-
hedsvurdering berører blandt andet bebyggelsens samlede omfang 
samt lysforholdene og eventuelle indbliksgener i forhold til ejendom-
mens bebyggelse og nabobebyggelse. 
 
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 ændre 
væsentligt på de eksisterende forhold, anses nedenstående adresser 
som part i sagen.  
 
 
Berørte parter 
 
Matrikelnummer 53 
(adresserne Store Kongensgade 59, 59B og 59E, 1264, København K)   
 
Matrikelnummer 52 
(adresserne Store Kongensgade 57, 57A og 57B, 1264, København K)   
 
Matrikelnummer 50  
(adresserne Store Kongensgade 49, 1264 København K og Dronnin-
gens Tværgade 16, 1302, København K)   
 
Matrikelnummer 357 
(adresse Dronningens Tværgade 28, 1302, København K) 
 
Matrikelnummer 649   
(adresserne Borgergade 20, 1300 København K og Dronningens 
Tværgade 30, 1302, København K 
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Høringssvar  
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ”Store Kon-
gensgade 53” 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 illustratio-
ner af projektet i papirform, skal du henvende dig arkitekt Anne Frid-
berg. Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 24. juli 
2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Fridberg 
 

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

