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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en ny etageboligbebyggelse indeholdende 25 lejligheder på 
adressen Tranevej 6A, B og C. 
 
Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter. Du 
har mulighed for at sende eventuelle bemærkninger til projektet. 
 
Da der er tale om et nybyggeri, der opføres på en grund, som har stået 
ubebygget, anser vi dig som part i sagen. Vi skal derfor bede dig om at 
sende eventuelle bemærkninger til projektet. 
 
 
Beskrivelse af projektet 
 
Bygningen opføres med 6 etager samt kælder. Husdybden er varieren-
de fra 10,9 m-12,4 m og bygningshøjden er 19,95 m. Elevatorskakte 
rejser sig 0,9 m over bygningen. 
 
Bygningen opføres i vejlinjen og i naboskel mod matr. nr. 14dæ Ut-
terslev Kvarter, København, matr. nr. 169 Utterslev Kvarter, Køben-
havn og matr. nr. 1405 Utterslev Kvarter, København. 
 
Bygningen udgør et etageareal på i alt 2.741 m², hvorved bebyggel-
sesprocenten bliver 313.  
 
Kælderen udføres over terræn, hvorved terræn i gård hæves ca. 1 m 
over naturligt terræn. Kælderetagen udgør et areal på 617 m2. 
 
Lejlighederne opføres med en størrelse på ca. 89 m2-122 m2. Den 
gennemsnitlige størrelse udgør ca. 103 m2. 
 
Der etableres i alt 17 altaner på facade mod gård samt fælles tagterras-
se. Lejligheden på Tranevej 6B, 5. sal har derudover adgang til privat 
tagterrasse. 
Altanerne udføres med en dybde på 1,5 m og en bredde på ca. 3,6 m.  
 
Bygningen opføres med ydervægge af tegl og med built-up tag.  
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Der indrettes 14 parkeringspladser i kælderen. Derudover indrettes i 
alt 70 cykelparkeringspladser, hvoraf 32 indrettes overdækket i port til 
gård. 
 
 
 
Byggelovgivningen 
 
I henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), kap. 2, skal bebyggel-
sens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne fastlægges. 
 
I den konkrete sag skal kriterierne i BR10, kap. 2.3.1, stk. 1, om be-
byggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til 
bebyggelsens anvendelse, indgå i afgørelsen, da de er relevante for det 
ansøgte forhold. 
 
 
Naboorientering 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ”Ny etagebo-
ligbebyggelse indeholdende 25 lejligheder på Tranevej 6A, B og C”, 
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 
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 Naja Poulsen eller administrativ byggesagsbe-
handler Anni Møller.  
 
Eventuelle bemærkninger til projektet skal være modtaget senest den 
16. september 2015, 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 Naja Poulsen, tlf. 33 66 32 54 
• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 

39. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Anni Møller 


