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Orientering  
 
 
Center for Bygninger har den 4. maj 2016 givet byggetilladelse til på 
Skelbækgade 22, at opføre en større etageboligejendom i 6 etager in-
deholdende 42 beboelseslejligheder og med parkeringskælder under 
friarealet i gården.   
 
Center for Bygninger har efterfølgende modtaget supplerende ansøg-
ning om indretning af gårdarealet og om at opføre parkeringskælderen 
med taget beliggende over eksisterende terræn.   
 
 
Planlægning  
 
Reguleringsplan  
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af en reguleringsplan 
vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. februar 1947.   
 
Afvigelse fra bestemmelserne 
 
Opførelse af parkeringskælder, hvor taget ligger højere end ejendom-
mens eksisterende terræn, kræver dispensation fra reguleringsplanen, 
der fastlægger et byggefelt med en bygningsdybde, der svarer til dyb-
den af den eksisterende beboelsesbygning på naboejendommen matri-
kelnummer 129a Udenbys Vester, København. 
 
Parkeringskælderen har en udstrækning på ca. 17x41 m udenfor byg-
gefeltet og parkeringskælderens højde over eksisterende terræn varie-
rer fra ca. 75 cm til ca. 130 cm.   
 
Etablering af parkeringskælderen, som ansøgt, betyder, at der vil 
komme bebyggelse i skel mod naboejendommene med en højde på 
mellem ca. 60 cm og ca. 100 cm over eksisterende terræn i skel.  
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Dispensation  
 
Kommunen kan dispensere fra reguleringsplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår 
af planlovens § 19, stk. 1.  
 
 
Naboorientering  
 
Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en regulerings-
plan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulig-
hed 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/skelb-kgade kan du se tegnings-
materiale med illustrationer af projektet. Det er også via høringsporta-
len 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, arkitekt Tina Ole Olsen, tlf. 33 66 56 03 eller admini-
strativ byggesagsbehandler Helle Hansen, tlf. 33 66 52 31. Eventuelle 
bemærkninger skal være modtaget senest 9. januar 2016, hvorefter vi 
vil træffe en afgørelse i sagen.  
 
 
Evt. kontakt i denne sag  
 
Såfremt der er evt. spørgsmål til ovenstående kan følgende kontaktes:  
 

• Center for Bygninger, arkitekt Tina Ole Olsen, tlf. 33 66 56 03 
 

• Center for Bygninger, arkitekt Mette Haugaard Jeppesen, tlf. 
33 66 52 92.  

 
Er der andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrativ 
byggesagsbehandler Helle Hansen, tlf. 33 66 52 31. 
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