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Orientering  
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opsætte 7 altaner på ejendommen Englandsvej 23. Altanerne har en 
dybde på 1,5 m og en bredde på 4,5 m. Tre altaner placeres med en 
afstand på 87 cm fra skel mod Englandsvej 25, matr.nr. 24a Sundby-
vester, og fire altaner placeres med en afstand på 76 cm fra skel mod 
Englandsvej 21, matr.nr. 15s Sundbyvester og 15 cm fra skel mod 
Torben Oxes Alle 2, matr.nr. 15fi Sundbyvester. 
 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
byplanvedtægt nr. 13, ”Eberts Villaby”, lyst den 18. juli 1947. 
 
 
Afvigelser fra bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 13, ”Eberts 
Villaby” 
 
Ifølge byplanvedtægtens § 5 c) skal bygninger på grunden holdes 
mindst 2,5 m fra naboskel. 
 
Tre altaner placeres med en afstand på 87 cm fra skel mod Englands-
vej 25, matr.nr. 24a Sundbyvester, og fire altaner placeres med en 
afstand på 76 cm fra skel mod Englandsvej 21, matr.nr. 15s Sundby-
vester og 15 cm fra skel mod Torben Oxes Alle 2, matr.nr. 15fi Sund-
byvester. 
 
 
Dispensation 
 
Kommunen kan dispensere fra byplanens bestemmelser, hvis dispen-
sationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af plan-
lovens § 19, stk. 1. 
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Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da der er tale 
om mindre bygningsdele i form af altaner, som forsynes med indbliks-
skærme. 
 
 
Naboorientering 
 
Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en byplanved-
tægt, 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: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ”Englandsvej 
23” 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 Mette Haugaard Jeppesen eller administrativ 
byggesagsbehandler Bettina Kajander. Eventuelle bemærkninger skal 
være modtaget senest den 21. september 2016, hvorefter vi vil træffe 
en afgørelse i sagen. 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

 
• Teknisk byggesagsbehandler Mette Haugaard Jeppesen, 

tlf. 33 66 52 92 
• Administrativ byggesagsbehandler Bettina Kajander, 

tlf. 33 66 52 59 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Bettina Kajander 
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