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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en 5-etages ejendom til brug for undervisning, nyt parkerings-
anlæg til (20+10)=30 biler i det eksisterende gårdrum for Københavns 
Erhvervsakademi (KEA) på adressen Meinungsgade 6. 
 
De 20 pladser er eksisterende p-pladser der ”genhuses” og de 10 plad-
ser udløses af den nye bygning. 
 
Derudover etableres: 
 
Grønt areal imod sydvest på 151 m², tagterrasse over parkering på 510 
m² samt nyt atrium på ca. 400 m² som en tilbygning til Håndværker-
gården. Desuden er der ansøgt om tilladelse til at etablere kviste imod 
gaden på ejendommen Meinungsgade 8. 
 
Facader: Lukkede facadepartier udføres med etagehøje elementer i en 
mørk‐rød hårdtbrændt teglsten. 
 
Hvide facadebånd: Som etagemarkeringer udføres horisontale lyse 
bånd i malet metalprofil. 
 
Vinduer: Udføres som træ/alu‐vinduer med spinkel sprossegeometri. 
 
Tag: Udføres med samme højde og hældning som Meinungsgade 8. 
Materiale: naturskiffer. 
 
Etagearealet øges med 1.760 m² til 27.931 m² og bebyggelsesprocen-
ten øges med 16 til 233. 
 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 128 ”Meinungsgade” bekendtgjort den 8. februar 1989. 
Lokalplanen fastlægger området til boliger og erhverv. Den omhand-
lede ejendom er beliggende i lokalplanens delområde II og har høj 
bevaringsværdi (3). 
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I følge lokalplanens § 3, stk. 3, litra a, kan der efter Magistratens (nu 
Teknik- og Miljøforvaltningens) nærmere godkendelse opføres eller 
indrettes kollektive anlæg og institutioner – herunder vuggestuer og 
børnehaver – samt andre sociale servicefunktioner, der naturligt finder 
plads i området.  
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 1, skal bygningernes materialer, udform-
ning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med om-
givelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i 
nævnte henseender ikke ændres uden Magistratens tilladelse. Tage 
skal udformes som sadeltage eller med anden tagform med skrå tag-
flader. Udformningen skal godkendes af Magistraten. 
 
Ifølge lokalplanens § 9, stk. 1, skal friarealet (ekskl. parkerings- og 
tilkørselsareal samt friareal til evt. børneinstitutioner) være af størrel-
sesordenen 40 pct. af boligetagearealet plus 10 pct. af erhvervsetage-
arealet og skal anlægges med opholdsarealer, herunder legepladser, 
efter Magistratens nærmere godkendelse.  
 
Ifølge lokalplanens § 9, stk. 2, skal parkeringsdækningen være af stør-
relsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Parkeringen 
kan indrettes på terræn eller i underjordiske anlæg eller eventuelt an-
detsteds i kvarteret efter Magistratens nærmere bestemmelse. 
 
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om, 
 

• anvendelse, da der indrettes en uddannelsesinstitution,  
 

• bebyggelsens ydre fremtræden,  
 

• en friarealprocent på 40, da det samlede udendørs opholdsareal 
med det ansøgte udgør 13,5 procent, 

 
• antal parkeringspladser. Formelt udløser tilbygningen krav om 

etablering af 18 nye parkeringspladser, men der indrettes kun 
10 pladser. 

 
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 der er tale om en udvidelse af en eksisterende lovlig anven-
delse,  
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• da den nye bygning er tilpasset den eksisterende med samme 
farver og tagform samtidig med at vinduesudformningen løfter 
det eksisterende arkitektoniske helhedsbillede,  

 
• da friarealprocenten overholdes, når de hævede opholdsarealer 

tælles med og 
 

• da det ud fra en konkret behovsvurdering er vurderet, at an-
vendelsen til erhvervsskole for unge indebærer, at parkerings-
behovet er mindre. Det vil blive betinget i en evt. byggetilla-
delse, at der tinglyses en forpligtelse til at anlægge 8 parke-
ringspladser, hvis ejendommen senere ændrer anvendelse. 
Pladserne skal i givet fald etableres på det sted, hvor de anvi-
ses på den vedhæftede tegning.  

 
 
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 via adressen 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/meinungsgade-6 kan du se bilag 
med illustrationer af projektet. Det er også via høringsportalen du ind-
sender høringssvar. Personer som er fritaget for Digital Post har mu-
lighed 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 til Teknik og Miljø-
forvaltningen, arkitekt Tina Benson eller administrativ byggesagsbe-
handler Anni Møller. Eventuelle bemærkninger skal være modtaget 
senest 27. januar 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler Tina Benson, tlf. 33 66 19 82 
• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 

39 

http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/meinungsgade-6
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Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Anni Møller 


