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Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Anvendelse 

Orientering 

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til på 
Skelbækgade 30, at opføre en større etageboligejendom i 6 etager in-
deholdende 42 beboelseslejligheder, som en færdiggørelse af karreen 
på vestsiden af Skelbækgade. Bygningen opføres på en matrikel, som 
allerede rummer en stor etageejendom. 

 I forbindelse med opførelse af den nye bygning nedrives en del af de 
eksisterende erhvervsbygninger i gården, mens en garagebygning i én 
etage og en erhvervsbygning i 3 etager i gårdens sydlige del fasthol-
des. Der indrettes fælles gårdanlæg for begge etageejendomme på 
matriklen.    

Planlægning 

Reguleringsplan 

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af en reguleringsplan 
vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. februar 1947. Regule-
ringsplanen fastlægger den aktuelle del af karreen til boligbebyggelse, 
og der fastlægges et byggefelt med en bygningsdybde, der svarer til 
dybden af den eksisterende beboelsesbygning på matriklen. Regule-
ringsplanen fastlægger samtidig, at der skal indrettes fælles opholds-
arealer og legeplads på to arealer i henholdsvis den sydlige og den 
nordlige del af ejendommens gårdareal. Derudover fastlægger regule-
ringsplanen, at dele af den eksisterende værksteds- og garagebebyg-
gelse skal fjernes.     
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Det ansøgte overholder ikke reguleringsplanens nedenstående be-
stemmelser. 

• Reguleringsplanen fastlægger, at de to øverste etager på det
sydligste baghus nedrives, så kun kælderetagen er tilbage.

Der søges om at fastholde det sydligste baghus med kælder, stueetage 
og 1. sal.   

• Reguleringsplanen fastlægger, at der skal etableres et nyt dæk i
gårdrummets sydlige del i samme højde som bebyggelsens
stueetager, idet gårdarealet ud for den eksisterende etageejen-
dom ligger ca. 2,5 m lavere end terrænet på gadesiden. Det nye
dæk skal anvendes til opholdsareal og legeplads, mens adgang
til erhvervsarealerne i kælderetagen sker fra eksisterende ter-
ræn under det nye dæk.

Der søges om at indrette opholdsarealer på det eksisterende terræn, 
som ligger delvist i kælderniveau. Det betyder, at en del af opholds-
arealet i karreens sydlige del ligger under gangbroer og karnapper i 
bebyggelsens stueetager. Omfanget af friarealer i det ansøgte svarer til 
det omfang, der er vist i reguleringsplanen.  

• Reguleringsplanen fastlægger et byggefelt med en husdybde
på 10 m, svarende til det eksisterende etagehus på ejendom-
men.

Der søges om at opføre bygningen med en husdybde på 10 m og med 
karnapper i en dybde på 0,8 m på gadesiden og med karnapper i en 
dybde på 1,4 m og altaner med en dybde 1,5 m på bygningens gård-
side.  

Dispensation 

Kommunen kan dispensere fra reguleringsplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår 
af planlovens § 19, stk. 1. 

Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet. 

Det vurderes, at der kan dispenseres til ikke at nedrive en del af bag-
huset og ikke at etablere et nyt dæk i gårdarealet, idet der etableres 
friareal med samme omfang, som vist i reguleringsplanen.  

Det vurderes, at der kan dispenseres til at overskride byggefeltet med 
de ansøgte altaner og karnapper, da det er mindre overskridelser, som 
får facaden til at fremtræde varieret og skaber arkitektonisk sammen-

Afvigelser fra bestemmelserne 
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hæng til det eksisterende hus på ejendommen, som har karnapper mod 
både gade og gård.    
 
 
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://blivhoert.kk.dk/hoering/skelb-kgade-30 kan du se tegningsmate-
riale 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 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 15. marts 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 
 
Har I andre spørgsmål, er I velkommen til at kontakte administrativ 
byggesagsbehandler Helle Stoltz Hansen, tlf. 33 66 52 31. 
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