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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en ny bebyggelse i 5 ½ etage på i alt 1.205 m2 på adressen Bly-
tækkervej 7-9 og Frederiksborgvej 27. 
 
Ejendommen vil indeholde 10 beboelseslejligheder på 1.-5. sal og et 
butikslejemål i stueetagen. 
 
Facader udføres i gule, lyse teglsten opmuret med bagsiden ud af for 
at skabe en nuanceret og rustik facade. Glasfacader i stueetage / er-
hverv udføres i alu- glasfacadesystem. 
 
Altaner udføres i varmgalvaniseret stål med fronter i glas. 
 
Vinduer og altandøre udføres i træ/alu i antracit grå. 
 
Tagbelægning og trappetårn udføres i naturskifer. 
 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 397, ”Blytækkervej”, bekendtgjort den 10. januar 2006. 
Lokalplanen har fastlagt området til boliger.  
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 2, litra c, skal bebyggelsen opføres fra 3 
til 5 etager plus eventuelt tagetage som angivet på lokalplantegningen. 
Tagetagen kan udføres som penthouse, der på alle sider er tilbagetruk-
ket mindst 1,2 m fra facadelinien. 
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 6, litra b, kan Bygge- og Teknikudvalget 
(nu Teknik- og Miljøforvaltningen) tillade opførelse af ny bebyggelse 
til erstatning for bevaringsværdig bebyggelse, som ikke vil kunne 
istandsættes på grund af brand eller lignende „force majeure“-
situation, når dette sker med samme placering og i princippet samme 
volumen som den eksisterende bebyggelse. Dog kan der til erstatning 
af bebyggelse af forhuset på ejendommen matr.nr. 6 fu Utterslev, Kø-
benhavn opføres bebyggelse i op til 5 etager samt eventuel tagetage, 
placeret i den på lokalplantegningen viste bebyggelsesregulerende 
byggelinie og med en højde, tagform o. lign., der harmonerer med den 
tilstødende randbebyggelse. 
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Ifølge lokalplanens § 6, stk. 4, litra b, skal altaner, altanværn, rækværk 
m.v. indgå som en integreret del af facadens udtryk, og skal udføres 
med en spinkel detaljering. Værn og rækværk skal udføres i metal 
med malerbehandlet overflade, der harmonerer med bygningens faca-
der i øvrigt. 
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 4, litra h, skal opgange i randbebyggelser 
forsynes med adgang i begge facader. 
 
Ifølge lokalplanens § 7, stk. 1, skal friarealet (eksklusive parkerings- 
og tilkørselsareal) være af størrelsesordenen 40 pct. af boligetagearea-
let, 100 pct. af etagearealet til børneinstitution og 10 pct. af erhvervs-
etagearealet. Friarealet skal i videst muligt omfang anlægges med op-
holdsarealer for beboere og brugere efter Bygge- og Teknikforvaltnin-
gens godkendelse. 
 
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om  
 

• etageantal, da etagebebyggelsen opføres med en tagetage og 
store kviste, således at etagen må betragtes som en fuld 6. eta-
ge, 

 
• at altaner, altanværn, rækværk m.v. skal indgå som en integre-

ret del af facadens udtryk, da altanerne udføres med glas, 
 

• at opgange i randbebyggelser skal forsynes med adgang i beg-
ge facader, da bygningen mod Frederiksborgvej får kun ad-
gang via gården fra sidegaden Blytækkervej, 

 
• friareal, da ejendommens samlede friareal på terræn efter byg-

geriet vil være ca. 720 m2, svarende til en friarealprocent på 
21. Der etableres hævet opholdsareal (tagterrasser) svarende til 
ca. 477 m2. Det samlede opholdsareal (friareal og hævet op-
holdsareal) vil være ca. 1.107m2. Friarealet skal, jf. lokalpla-
nen være inkl. tidligere tilladt byggeri ca. 1.150 m2 i forhold til 
2.706 m2 boligarealet, og 735 m2 erhvervsareal. 

 
Det ansøgte byggeri kræver endvidere dispensation fra lokalplanens § 
5, stk. 6, litra b. 
 
 
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. 
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Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da der i for-
hold til lokalplanens  
 
§ 5, stk. 2, litra c, og § 5, stk. 6, litra b, er tale om en mindre fravigel-
se, der vurderes bedre tilpasset den omkringliggende bebyggelse, 
 
§ 6, stk. 4, litra b, da altanerne vurderes tilpasset bygningens arkitek-
tur, og da udformningen er bedre tilpasset i forhold til altanens anven-
delighed pga. ejendommens beliggende mod en meget trafikeret vej, 
 
§ 6, stk. 4, litra h, da en anden adgangsvej ikke vurderes hensigtsmæs-
sig i forhold til det konkrete byggeris beliggenhed, og 
 
§ 7, stk. 1, da der for det manglende friareal på terræn kompenseres 
med hævede opholdsarealer, hvorved det samlede friarealkrav over-
holdes. 
 
 
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/blyt-kkervej-7-9-og-
frederiksborgvej-27 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 til Teknik og Miljø-
forvaltningen, bygningskonstruktør Jakob Munck Weidlich eller ad-
ministrativ byggesagsbehandler Anni Møller.  
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 11. marts 2016, 
hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
 
 

http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/blyt-kkervej-7-9-og-frederiksborgvej-27
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/blyt-kkervej-7-9-og-frederiksborgvej-27
mailto:bygninger@tmf.kk.dk
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Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler bygningskonstruktør Jakob 
Munck Weidlich, tlf. 33 66 52 65. 

• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 
39. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
 
Anni Møller 


