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2. Høring - Høring i henhold til forvaltningsloven  
 
Center for Bygninger hørte berørte parter vedrørende en evt. udvidelse 
af ejendommen beliggende Amagertorv 17. Høringsperioden var fra 
den 16.oktober 2015 til den 31.oktober 2015. 
 
Det ansøgte projekt, der omhandler udvidelse af eksisterende butiksle-
jemål i stueetagen samt etablering af fælles tagterrasse, sendes pga. 
fejl i tegningsmaterialet i høring for anden gang. Fejlen består i at na-
bovinduerne i ejendommen beliggende Amagertorv 19/Læderstræde 
20 (matr.nr. 41) var placeret forkert. Vinduerne vender direkte ud til 
den nye fælles tagterrasse og har derfor en væsentlig betydning i for-
hold til høringen. Københavns kommune skønner, derfor at en ny hø-
ring er nødvendig. 
 
Placeringen af ovennævnte nabovinduer er rettet og der er derfor en 
ny facadetegning i det tilgængelige tegningsmateriale, der viser den 
nøjagtige placering af vinduerne.     
 
Beskrivelse  
 
Det ansøgte projekt udvider det eksisterende butikslejemål i stueeta-
gen ved inddragelse af den eksisterende gård på ca. 34 m2 samt lager- 
og teknikbygning (bygningsnr. 2) på 29 m2. Ombygningen omfatter, at 
gårdrummet mellem hovedbebyggelsen og lager- og teknikbygningen 
overdækkes med et nyt tagdæk. Oven på det nye tagdæk etableres en 
fælles tagterrasse/taghave på ca. 47 m2 med to udgange fra butiksloka-
let på stueplan, niveau 3. På tagterrassen opføres et mindre trappehus i 
glas langs nabobebyggelsen mod øst. Lejemålet beliggende på ejen-
dommens 1. sal får adgang til en privat balkon på taget af dette trap-
pehus. Tagterrassen afsluttes med kunstgræs, og der opsættes en ræk-
ke ovenlys langs nabovæggen mod matr.nr. 41 (mod vest). Op til 
ejendommen, Læderstræde 16, matr.nr. 26 (mod øst) plantes der ved-
bend. Mod samme matrikelnummer etableres der ligeledes et translu-
cent glasværn oven på eksisterende murkrone til en højde på 1,8 me-
ter.   
 
Følgende tegningsmateriale ligger tilgængeligt på blivhoert.kk.dk: 
 

• Skråfoto af bydel 
• Situationsplan 
• Eksisterende forhold – plantegning 
• Eksisterende forhold – sydfacade, baggård 
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• Eksisterende forhold - snit 
• Fremtidige forhold – plantegninger 
• Fremtidige forhold – sydfacade, baggård 
• Fremtidige forhold – 2 snit  

 
 
I forbindelse med sagsbehandlingen af overstående ansøgninger skal 
Center for Bygninger foretage en helhedsvurdering i henhold til byg-
ningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bestemmel-
serne i BR10, kap. 2.3.1 nr.1-6 vil indgå i vurderingen. Denne hel-
hedsvurdering berører blandt andet bebyggelsens samlede omfang 
samt lysforholdene og eventuelle indbliksgener i forhold til ejendom-
mens bebyggelse og nabobebyggelse. 
 
Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om 
sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først 
herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19). 
 
Da det ansøgte projekt øger bebyggelsens samlede omfang og ændrer 
væsentligt på de eksisterende forhold, anser vi dig/jer som part i sa-
gen.  
 
 
Berørte parter 
 
Matrikelnummer 41 Strand Kvarter, København 
(adresserne Læderstræde 20, 1201 København K og Amagertorv 19, 
1160 København K)   
 
Matrikelnummer 26 
(adresserne Læderstræde 18 og Læderstræde 16, 1201 København K)   
 
Matrikelnummer 43 Strand Kvarter, København 
(adressen Amagertorv 15, 1160 København K)   
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/amagertorv-17-0, kan du se bilag 
med illustrationer af projektet. Det er også via høringsportalen, at du 
kan indsende 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  

http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/amagertorv-17-0
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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 Mil-
jøforvaltningen, arkitekt Anne Fridberg, tlf. 33 66 56 06, eller admini-
strativ byggesagsbehandler Andreas Hansen, tlf. 33 66 12 33. 
 
 Eventuelle bemærkninger til projektet skal være modtaget senest den 
5. januar 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag  
 
Såfremt der er evt. spørgsmål, kan følgende kontaktes:  
 
Arkitekt Anne Fridberg, tlf. 33 66 56 06. 
 
Administrativ byggesagsbehandler Andreas Hansen, tlf. 33 66 12 33.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Andreas Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


