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Orientering 

Center for Bygninger har den 12. februar 2016 fra Københavns Kom-
mune, Københavns Ejendomme, modtaget en ansøgning om byggetil-
ladelse til at indrette midlertidige boliger til 150 flygtninge på ejen-
dommen Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11.  

Der er søgt om placering af renovationsbeholdere samt opholds- og 
legeområde i gården. Dette medfører midlertidig nedlæggelse af 11 
parkeringspladser. 

Tilladelsen ønskes i en periode på 5 år. 

Baggrunden for ansøgningen er, at Københavns Kommune i 2016 skal 
modtage 335 flygtninge, og at de første flygtninge forventes at skulle 
indkvarteres den 1. april 2016. Det er ikke muligt at anvise flygtnin-
gene permanente boliger fra den 1. april 2016, og derfor er det nød-
vendigt at etablere midlertidige boliger. 

Københavns Ejendomme har undersøgt mulighederne for etablering af 
de første midlertidige boliger, som skal kunne anvendes fra den 1. 
april 2016. Københavns Ejendomme har på baggrund af undersøgel-
sen anbefalet at indrette de første midlertidige boliger i den eksiste-
rende kontorbebyggelse på Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11, 
som er ejet af Københavns Kommune. Ejendommen ligger godt i rela-
tion til offentlig transport, og der er parkområder inden for kort af-
stand. Københavns Ejendomme har på dette grundlag vurderet, at der 
vil kunne etableres acceptable boligforhold på ejendommen. 

Borgerrepræsentationen har den 11. februar 2016 godkendt en indstil-
ling om at håndtere den akutte problemstilling vedrørende etablering 
af de første midlertidige boliger ved indretning af midlertidige boliger 
til 150 flygtninge på Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11. 

Planlægning 

Ejendommen Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11 ligger i et 
område, der er omfattet af lokalplan nr. 17, Toftegårds Plads, som er 
tinglyst den 13. januar 1981. Ejendommen ligger i lokalplanens områ-
de C. 
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I lokalplanens § 3 om områdets anvendelse står der følgende om om-
råde C: 
 
Må kun anvendes til kontorer i det væsentlige for offentlig administra-
tion. I bygninger, der har facade mod trafikterminalen, må stueetagen 
dog indrettes til butiksformål og anden publikumsorienteret virksom-
hed. Der skal endvidere i området kunne indrettes beboerhus med mø-
delokaler og lokaler til idrætsformål. 
 
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Det er ikke i overensstemmelse med denne bestemmelse at anvende 
ejendommen til beboelse. Tilladelse til den ansøgte anvendelse kræver 
derfor dispensation fra lokalplanens § 3. 
 
Ifølge lokalplanens § 7 skal parkeringsdækningen mindst være af stør-
relsesordenen 1 plads pr. 100 m2 etageareal. 
 
Placering af renovationsbeholdere samt opholds- og legeområde med-
fører midlertidig nedlæggelse af 11 parkeringspladser. Der vil herefter 
være 129 parkeringspladser til ejendommen. Tilladelse til nedlæggelse 
af parkeringspladser kræver dispensation fra lokalplanens § 7. 
 
 
Dispensation 
 
Kommunen kan ifølge planlovens § 5u, stk. 1, dispensere fra 
bestemmelser i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende 
bebyggelse med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til 
nyankomne flygtninge. Der kan efter denne bestemmelse dispenseres i 
strid med lokalplanens principper, som er planens formål og de 
anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet. 
 
Bestemmelsen i planlovens § 5u er indført ved lov nr. 539 af 29. april 
2015. Formålet med bestemmelsen er at give kommunerne mulighed 
for hurtigt at kunne afhjælpe det akutte behov for midlertidig 
indkvartering af flygtninge.  
 
Det fremgår af § 5u, stk. 6, at dispensationer efter stk. 1 først kan 
meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter kommunen har givet 
skriftlig orientering om ansøgningen efter reglerne i planlovens § 20. 
 
Ifølge § 5u, stk. 7, skal dispensationer efter stk. 1 tidsbegrænses og 
kan højst gives en varighed på 5 år fra meddelelsen. 
 
Det fremgår af § 5u, stk. 8, at dispensationer efter stk. 1 skal 
offenliggøres, og at dette kan ske digitalt. 
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Naboorientering 
 
Som nævnt kan kommunen først dispensere fra bestemmelserne i en 
lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft 
mulighed for at komme med deres bemærkninger til sagen. 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal via adressen: 
http://blivhoert.kk.dk/hoering/ottiliavej-3  kan du se et kort, som viser 
placeringen af ejendommen Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11. 
Det er også via høringsportalen, du indsender høringssvar. Personer 
som er fritaget for Digital Post har mulighed for at indsende bemærk-
ninger 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 kortet fra 
høringsportalen i papirform, skal du henvende dig til Teknik- og Mil-
jøforvaltningen, specialkonsulent Karina Sommer, karbri@tmf.kk.dk, 
eller administrativ byggesagsbehandler Bettina Kajander, bet-
kaj@tmf.kk.dk. 
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 7. 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 Karina Sommer, 
karbri@tmf.kk.dk. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karina Sommer 
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