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Orientering 
 
Center for Bygninger har i perioden fra den 8. juli 2016 til den 5. 
august 2016 gennemført naboorientering om dispensation fra lokal-
plan 261 ”Provstevej” til opførelse af tilbygning indrettet til boliger 
på ejendommen Rentemestervej 17.  
 
Efterfølgende er der i projekteringen af stueetagen foretaget nød-
vendige justeringer af facadeudformningen for at sikre tilstrække-
ligt dagslysindfald i forhold til anvendelsen. Det betyder, at vinduer 
og døre placeres på en anden måde end vist i ovennævnte oriente-
ring. 
 
Center for Bygninger fremsender derfor fornyet orientering, hvor I 
har mulighed for at forholde jer til det nedenfor beskrevne om æn-
dringerne i byggeprojektet og dispensation hertil. 
 
 
Beskrivelse af ændringer  
Den eksisterende bebyggelse har vinduer og døre i stort set alle 
facader, dog ikke vinduer i de mindre facadepartier mod parke-
ringshus og ud mod arealet på bagsiden, hvor der i dag er indrettet 
areal til affaldshåndtering. Også facaden langs med og nærmest 
Glasvej er i den eksisterende bygning en lukket facade. 
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I alle facader i stueetagen, dog ikke i gavlfacade mod parkerings-
hus, etableres der facadeåbninger, jf. det senest fremsendte forslag, 
der er vedlagt som bilag.  
 
 
Baggrund for ny orientering 
Udformning af facader i nybyggeri eller ændringer af eksisterende 
facader forudsætter dispensation fra lokalplanen. Når der meddeles 
dispensation, skal kommunen skønne, om der er naboer eller andre, 
for hvem dispensationen har betydning.  
 
Der er tidligere gennemført orientering, hvor facaden var vist med 
en lukket facade ind mod nabobebyggelsen Rentemestergården. 
Center for Bygninger har vurderet, at ændringen særligt har betyd-
ning de naboer, der har bolig umiddelbart ud til den del af facaden, 
der nu er vist som en mere åben facade. 
 
Det er Center for Bygningers vurdering, at særligt naboer, der fra 
boligen har udsyn direkte til facaden i stueetagen, der eventuelt kan 
have bemærkninger til udformningen eller ændringerne til det se-
nest ansøgte. Center for Bygninger har dog valgt at fastholde den 
oprindelige høringskreds, således at alle, der tidligere er orienteret 
om projektet, også orienteres om de nu ansøgte facadeændringer i 
stueetagen.  
 
 
Planmæssige forhold 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, be-
kendtgjort den 23. januar 1996 og beliggende i lokalplanens områ-
de I. 
 
Udformning af facader forudsætter dispensation fra lokalplanens § 
6 stk. 1 om, at kommunen skal godkende enhver ændring eller ud-
formning af bebyggelsens ydre fremtræden.  
 
I det tidligere høringsbrev blev dispensationen fra lokalplanens § 6 
stk. 1 blandt andet begrundet med, at ” Center for Bygninger vurde-
rer, at den ansøgte ændring af eksisterende bebyggelse vil medføre 
et arkitektonisk løft til området og vil være i overensstemmelse 
med planens intentioner om at udvikle området til et tidssvarende 
bykvarter med boliger ud mod Frederikssundsvej.” 
 
Af hensyn til den fornødne dispensation til at udføre facaden, som 
senest ansøgt med ændret placering af vinduer og døre, er begrun-
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delsen den samme, som ovenfor nævnt. Begrundelsen suppleres 
dog med, at der i forhold til evt. indbliksgener eller andre gener i 
relation til, at udformning af facaden i stueetagen ændres i forhold 
til facaderne, i bilag til tidligere orienteringer om projektet, er en 
afstand til naboskel på mere end 2,5 m og en afstand til nabobe-
byggelse på mere end 11 m. 
 
 
Dispensation 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det frem-
går af planlovens § 19, stk. 1. 
 
Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet. 
 
 
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/rentemestervej-17-3-h-ring 
kan du se bilag med illustrationer af projektet. Det er også via hø-
ringsportalen 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 illustra-
tioner af projektet i papirform, skal du henvende dig til administra-
tiv byggesagsbehandler Kirsten Søie.  
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 10. janu-
ar 2017, 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 Torben Kjærsgaard Høj, tlf. 33 
66 52 71. 

• Administrativ byggesagsbehandler Kirsten Søie, tlf. 33 66 52 
48. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Kirsten Søie 
 
 
 
 


