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Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Anvendelse 

 
 
 
 
 
 
NABOORIENTERING 
 
om dispensation fra lokalplan nr. 261, ”Provstevej”, i forbindelse 
med opførelse af nyt boligbyggeri på Bispevej 1 
 
 
Ansøgning 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en ny beboelsesejendom i tre etager og udnyttet tagetage med 
parkeringskælder på ejendommen matr. nr. 499 Utterslev, København, 
beliggende Bispevej 1. 
 
Ejendommen ligger inden for lokalplan nr. 261, ”Provstevej”, delom-
råde I. Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i 
lokalplanen og forudsætter derfor dispensation. 
 
 
Projektet 
 
Ejendommen får et samlet bruttoetageareal på ca. 2.343 m2 og indret-
tes med 23 lejligheder på 91-100 m2 samt en kælderetage på 1016 m2 
med bl.a. pulterrum, cykelparkering og 23 parkeringspladser. Der an-
lægges endvidere en handicap-parkeringsplads foran ejendommen. 
Bygningens højde er angivet til ca. 16,5 m. 
 
Bygningen opføres som tre forskudte bygningsenheder, hvor den vest-
lige del er placeret i vejskel, den midterste del er indrykket ca. 4,8 m 
fra vejskel og den sidste del er indrykket ca. 2,5 m fra vejskel. I byg-
ningens midterste del etableres en port med rampe til parkeringskæl-
deren og forbindelse til gården.  
 
Bygningen opføres i blankt mursten i en lys gul farve. Taget bliver 
beklædt med tagpap og trekantlister. Kviste og øvrige tagopbygninger 
beklædes med zink. Vinduer og døre udføres i træ-aluminium. De 
fleste vinduer ligger let tilbagetrukket fra facadeplanet, mens enkelte 
partier trækkes tilbage fra facadeplanet for at sikre liv og variation.  
Lejlighederne får altaner, der udføres som lette stålaltaner. 
 
Arealet mellem bygningen og vejskel udlægges som et offentligt til-
gængeligt område med enkelte træer, faste belægninger og et parke-
ringsareal, som er forbeholdt handicapparkering. 
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I baggården etableres et bølget haveareal, som kamuflerer det hævede 
tag over parkeringskælderen. Nærmest huset udlægges området til 
private haver for lejlighederne i stueetagen, det øvrige areal anlægges 
til fælles haveområde. 
 
 
Lokalplanen  
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 261, ”Provstevej”, bekendtgjort den 20. august 1986 og 
beliggende i delområde I. 
 
Lokalplanen har blandt andet til formål at udvikle det tidligere indu-
striområde til et tidssvarende bykvarter med et boligområde. Området 
er fastlagt til boliger og serviceerhverv, der naturligt kan indpasses i 
området (jf. lokalplanens § 1 og § 3, stk. 1, litra a).  
 
Hele lokalplanen kan ses på: www.kk.dk/lokalplaner. 
 
  
Afvigelser fra lokalplanen 
 
Projektet er efter Center for Bygningers vurdering i overensstemmelse 
med lokalplanens formål og principper, men afviger fra en række be-
stemmelser i lokalplanen. 
 
§ 5, stk. 1, 1. pkt. Inden for området må bebyggelsesprocenten ikke 
overstige 110. Ejendommens bruttoetageareal bliver 2.343 m2, sva-
rende til en bebyggelsesprocent på 117. Bebyggelsesprocenten over-
holder således ikke lokalplanens bestemmelser. Overskridelse i for-
hold til lokalplan udgør 7 % eller ca. 141 m2. 
 
§ 5, stk. 2. Ifølge lokalplanen skal bebyggelsen opføres med facade i 
de fastlagte vejlinjer eller bebyggelsesregulerende byggelinjer, i over-
ensstemmelse med det i lokalplanen viste bebyggelsesprincip. Bebyg-
gelsen skal – det pågældende sted – opføres som overvejende randbe-
byggelse. Byggeriet overholder ikke denne bestemmelse, da to af de 
tre bygningsenheder opføres forskudt og i en afstand af hhv. 2,4 m og 
2,8 m fra den fastlagte vejlinje. 
 
§ 6, stk. 1. Det fremgår endvidere, at bygningernes materialer, ud-
formning, farve og øvrige ydre fremtræden efter Magistratens (nu 
Teknik- og Miljøforvaltningens) skøn skal være samstemmende med 
omgivelserne og områdets karakter. Denne bestemmelse er formuleret 
som en såkaldt kompetencenorm, der betyder, at tilladelsen til nybyg-
geri skal gives i form af en dispensation.  
 
§ 9, stk. 1. Friarealet (ekskl. arealer til parkering, tilkørselsarealer og 
institutioner) skal være 60 % af boligetagearealet plus 15 % af er-
hvervsetagearealet. Friarealet er ca. 1.000 m2, svarende til en fria-

http://www.kk.dk/lokalplaner
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realprocent på ca. 45 Dertil etableres ca. 404 m2 hævede opholdsarea-
ler på den planlægte parkeringskælder, svarende til en samlet fria-
realprocent på ca. 70. 
 
 
Anbefaling af 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 vurderer, at projektet fastholder lokalplanens 
intentioner. Byggeriet vil tilpasse sig områdets eksisterende blanding 
af tidstypiske stilarter og materialevalg ved at vælge materialer, som 
er tidstypiske for nyt byggeri anno 2016. De ansøgte overskridelser fra 
lokalplanens bestemmelser anses for at være af mindre betydning, 
herunder den ansøgte overskridelse af bebyggelsesprocenten, som 
primært skyldes nye isoleringskrav til bebyggelse i dag. Det manglen-
de friareal på terræn kompenseres med hævede opholdsarealer i en 
sådan grad, at det overstiger lokalplanens krav til friareal.  
 
Placeringen af bygningen med de forskudte bygningsenheder svarer til 
det eksisterende bybillede. Således varierer placering af de eksisteren-
de bygninger fra lagerbygninger i vejskel til fritliggende bebyggelse 
uden kontakt til vejlinjer eller byggelinjer. Det ansøgte byggeri har til 
hensigt at opdele bebyggelsen i nogle enheder i overensstemmelse 
med lokalplanens § 6, stk. 2. I henhold til denne bestemmelse skal 
bebyggelse mod gade inddeles i facadeenheder, således at der opnås 
en varieret facaderække. Desuden giver det mulighed for at placere 
indkørsel og rampe til parkeringskælder samt handicapparkering på en 
hensigtsmæssig måde. Det er vores opfattelse, at den ansøgte place-
ring af bygningen giver et mere nutidigt moderne præg og er tilpasset 
området. 
 
Center for Bygninger kan således anbefale en dispensation fra de 
nævnte bestemmelser i lokalplanen. 
 
 
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. Dem fremgår af planlovens 
§ 20, stk. 1. 
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Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal via adressen: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/bispevej-1 kan du se bilag med 
illustrationer af projektet. Det er også via høringsportalen du indsen-
der høringssvar. Personer, som er fritaget for Digital Post, har mulig-
hed 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 Jakob Munk Weidlich eller administrativ byg-
gesagsbehandler Eva Hübner. Eventuelle bemærkninger skal være 
modtaget senest 13. september 2016, hvorefter vi vil træffe en afgø-
relse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

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

• Administrativ byggesagsbehandler Eva Hübner, tlf. 33 66 57 
06 

 
 
Med venlig hilsen 
Eva Hübner 
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