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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
I fortsættelse af tidligere høring i sagen om opførelse af et etagebolig-
byggeri på adressen Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32 har Cen-
ter for Bygninger nu modtaget en ansøgning om tilladelse til at ændre 
facadeudtrykket på etagebyggeriet, jf. byggetilladelsen fra den 23. juni 
2015. 
 
Der ændres ikke i bygningens indretning eller bygningens volumen. 
 
Facaden vil herefter bestå af tegl i lys grå farve, sider på karnapper 
ændres fra glas til lukket flade afsluttet med hvid puds, vinduer udfø-
res med sprosser og farve på vinduer ændres til antracitgrå endvidere 
foretages der mindre ændringer i vinduers placering i stueetagen. 
 
 
Høringsfrist 
 
Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om 
sagen, da vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først her-
efter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19). 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal via adressen: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/nyg-rdsvej-23-27-masned-gade-
28-32 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 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 Judith Furu-Grage, eller administrativ bygge-
sagsbehandler Anni Møller. Eventuelle bemærkninger skal være mod-
taget senest 25. april 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
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Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Judith Furu-Grage, tlf. 33 66 16 
14 

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

 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Anni Møller 


