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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til om-
bygning og konvertering af eksisterende erhvervsbygning til helårsbe-
boelse på Rosenvængets Allé 20, matr.nr. 997 Udenbys Klædebo 
Kvarter, København.  
 
Ombygningen omfatter samtlige etager i ejendommen, både forhus, 
sidehuse og et hus i forlængelse af det vestlige sidehus som grænser 
op til Rosenvængets Allé 18, matr.nr. 996 Udenbys Klædebo Kvarter, 
København. 
 
 
Beskrivelse af projekt 
 
Tagkonstruktion og tagterrasser 
 
I forbindelse med ombygningen hæves tagkonstruktionen på forhuset 
med 0,55 meter, således at denne etage opnår en rumhøjde, der er eg-
net til beboelse. Tagetagen inddrages til beboelse. 
 
Mod gaden hæves tagkonstruktionen ved at forlænge den eksisterende 
taghældning. Mod gården udføres tagkonstruktionen næsten lodret. 
Samtlige lejligheder i tagkonstruktionen har private tagterrasser over 
lejlighederne. Tilsvarende hæves tagkonstruktionen på sidehusene, 
således at arealet i tagetagen på sidehusene kan anvendes til beboelse. 
 
Der etableres 2 pavilloner på forhusets tag og 1 pavillon på taget af 
det østlige sidehus. Disse pavilloner er adgangsrum til 3 private tagter-
rasser fra taglejlighederne. Den udvendige højde på pavilloner er 2,45 
meter i forhold til det nye tag. Tagterrassernes værn er 1,2 meter højt 
og ligger bag en forlænget linie af tagets hældning. Der etableres kvi-
ste i taget.  
 
Østlige sidehus 
 
Det østlige sidehus, inklusiv taget, forlænges med ca. 3 meter, således 
at gavlen flugter det tilstødende sidehus på adressen Rosenvængets 
Allé 22, matr.nr. 959 Udenbys Klædebo Kvarter, København. Der 
opsættes 5 altaner på denne gavl på samtlige etager inklusiv tagetagen, 
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dog ikke i stueetagen. Altanerne er 1,3 meter dybe. I stueetagen for-
længes denne del af bygningen ca. en meter mere for at give plads til 
et indendørs affaldsrum. 
 
Hus i forlængelse af det vestlige sidehus 
 
På huset i forlængelse af det vestlige sidehus, som er nabo til Rosen-
vængets Allé 18 matr.nr. 996 Udenbys Klædebo Kvarter, København 
etableres en ny etage som bliver 4. sal. I dag har huset kælder, stue-
etage, 1., 2. og 3. sal. 
 
Tagets udvendige højde vil ligge 2,72 meter højere end den eksiste-
rende brandmur i dag. 
 
Taget på den nye etage mod gården til Rosenvængets Allé 18 udføres 
ved at 5 meter af den nye etage tættest gaden, er lodret. Herefter vil 
der være en skrå taghældning på resten af taget. Se snit BB og CC på 
tegningsnr. T-A-1-X-3_BB_CC revision A. 
 
Taget er lodret de første 5 meter grundet adgangsforhold til lejlighe-
den. 
 
På den nye etage udføres en tagterrasse. Her er værnet trukket tilbage 
bag en forlænget linje af taghældningen. Der etableres ikke vinduer 
mod Rosenvængets Allé 18 i brandmuren eller i ny tagetage. 
 
Altaner 
 
Der etableres altaner til alle lejligheder der vender mod gården. De 
spænder maksimalt over 2 vinduesfag og er 1,3 meter dybe. Der opfø-
res 4 altaner mod gaden, centreret på bygningen, som spænder over et 
vinduesfag. Her er dybden 1,1 meter. Disse altaner er placeret på 1., 
2., 3. og 4. sal. 
 
 
Byggelovgivningen 
 
I den konkrete sag skal Center for Bygninger foretage en helhedsvur-
dering i henhold til bygningsreglementets bebyggelsesregulerende 
bestemmelser. Bestemmelserne i BR10, kap. 2.3.1, nr. 1-6, vil indgå i 
vurderingen. Denne helhedsvurdering berører blandt andet bebyggel-
sens samlede omfang samt lysforholdene og eventuelle indbliksgener i 
forhold til ejendommens 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). 
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Da det ansøgte projekt øger bebyggelsens samlede omfang og ændrer 
væsentligt på de eksisterende forhold, anser vi jer som part i sagen. Vi 
skal derfor bede jer om at sende eventuelle bemærkninger til projektet. 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal via adressen: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/rosenv-ngets-all-20 
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 illustratio-
ner af projektet i papirform, skal du henvende dig til nedenstående 
kontaktpersoner. 
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 29. marts 2016, 
hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Rune Brorsen, tlf. 33 66 56 44. 
 

• Administrativ byggesagsbehandler Katja Maria Ottosen, tlf. 33 
66 56 54. 

 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Katja Maria Ottosen 
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