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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32. 
 
Projekt 
 
Der er tale om opførelse af en 7-etages bygning, inkl. manzardetage 
med kviste, opført som sluttet randbebyggelse. Bygningshøjden er 
23,55 m og husdybden er 12,4 m. 
 
Der indrettes 13 lejligheder på i alt 1411 m2. Der udføres kælder på 
490 m2 med 8 parkeringspladser samt rum til cykler og pulterrum. 
 
Bygningen placeres med facade i matrikelgrænse mod Rådmandsgade. 
Kælderen skyder frem foran havefacaden, som et hævet opholdsareal 
1,5 m over terræn med niveaufri adgang til baghaven. Ydervægge 
udføres af malerbehandlede betonelementer og tagbeklædning er tag-
pap. Ejendommen tilsluttes fjernvarme. 
 
Boligerne varierer fra 104 m2 til 125 m2 med en gennemsnitlig størrel-
se på 109 m2. Boligerne fra 1. sal til 6. sal udstyres med opholdsalta-
ner, mens boligen i stuetagen har udgang til afskærmet opholdsareal 
på dæk over kælderen. 
 
Ejendommens bebyggelsesprocent udgør 148 med et samlet friareal på 
52 % af boligarealet. 
 
Eksisterende erhvervsbebyggelse på grunden nedrives. 
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Planlægning 
 
Kommuneplan 
 
Ejendommen er beliggende i et område, der i rammerne i Københavns 
Kommuneplan 2011 er fastlagt til boliger (B5-område). I området må 
der opføres bebyggelse med en højde på 24 m. Bebyggelsesprocenten 
må ikke overstige 150 og friarealprocenten skal være mindst 40 for 
boliger og 10 for erhverv. Der skal indrettes 1 parkeringsplads pr. 200 
m² bruttoetageareal. 
 
Kommuneplanens rammer er vejledende og der kan derfor tillades 
byggeri, der overskrider rammerne, når de almindelige kriterier i de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser er opfyldt. 
 
Byggelovgivningen 
 
Bebyggelsesregulerende bestemmelser i henhold til BR10 
 
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, nr. 1-6, 
indgå i afgørelsen, da de er relevante for det ansøgte byggeri. 
 

 Nr. 1 om bebyggelsens samlede omfang skal være hensigts-
mæssigt i forhold til anvendelsen. 

 
Det er Center for Bygningers vurdering, at bebyggelsens samlede 
omfang er hensigtsmæssigt i forhold til bebyggelsens anvendelse, 
idet der på grunden efter nedrivning af de sidste rester af tæt-lavt 
baggårdserhverv, etableres 13 tidssvarende familieboliger af pas-
sende størrelse i forhold til kommuneplanens generelle rammebe-
stemmelser om et gennemsnit på mindst 95 m². Den hævede frem-
springende terrasse i stueetagen og de rummelige opholdsaltaner 
på 1. – 6. sal øger ejendommens volumen yderligere, men er med 
til at gøre lejlighederne mere anvendelige. 
 
Kommuneplanens krav til maksimal bebyggelsesprocent er over-
holdt, og Center for Bygninger har lagt vægt på, at bebyggelsen i 
sin udformning og sit omfang svarer til det tilstræbt sædvanlige for 
området. 

 
 Nr. 2 om at bebyggelsens samlede omfang skal svare til det 

sædvanlige i karreen, kvarteret eller området eller til det, der 
tilstræbes i området. 
 

Området kendetegnes ved en meget blandet struktur - med både 
høje boligbebyggelser/karrebebyggelser, fritliggende større er-
hvervsbebyggelse, herunder skole, samt tæt-lav erhvervsbebyggel-
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se. Der er i området en stor variation af både bebyggelsesprocen-
ter, etageantal og friarealer. Det vurderes, at der er tale om et om-
råde under forandring og at meget af den lave erhvervsbebyggelse 
i området er af mere eller mindre midlertidig karakter, som på et 
tidspunkt vil skulle udskiftes med større boligbebyggelser. På 
baggrund af denne store variation i den nuværende bebyggelse har 
Center for Bygninger i den konkrete sag i større grad lagt vægt på 
det, der tilstræbes for området, end det, der er sædvanligt for om-
rådet. Det er vores opfattelse, at der for området i fremtiden til-
stræbes en typisk københavner-karrébebyggelse med bebyggelse 
helt ud til vej, og det konkrete projekt lever op til det for området 
tilstræbte, både med højden, der svarer til den større karrebebyg-
gelse ud mod Tagensvej/Rådmandsgade samt til den maksimale 
foreskrevne højde i kommuneplanens rammer og med udformnin-
gen som karrebebyggelse. 

 
 Nr. 3 om tilfredsstillende lysforhold og sikring mod indbliks-

gener. 
 

Det vurderes, at der er sikret tilfredsstillende lysforhold for ejen-
dommens bebyggelse og nabobebyggelse, idet bebyggelsen over-
holder kommuneplanens krav om maksimal højde samt at bebyg-
gelsen kun vil give skygge om eftermiddagen til nabogrunde. Cen-
ter for Bygninger vurderer, at idet bebyggelsen overholder den 
højde, der tilstræbes for området, er de skygger som bygningen af-
giver om eftermiddagen forventelige i det pågældende område. 
Endvidere er der sikret gode lysforhold på friarealerne, da de bo-
lignære opholdsarealer er beliggende i karreens indre, kun omgivet 
af lav nabobebyggelse. Endelig er de enkelte lejligheder sikret go-
de lysforhold, da de alle er tosidige med store sydøstvendte vindu-
espartier. For at sikre nabobebyggelsen mod væsentlige indbliks-
gener fra opholdsaltaner, er der på altaner beliggende nærmere end 
2,5 m fra naboskel etableret lysgennemskinnelige skærme mod 
naboskel. Gavle mod nordøst og mod sydvest er helt uden vinduer. 

 
 Nr. 4 om tilfredsstillende friarealer. 

 
Det er Center for Bygningers vurdering, at der er sikret tilfredsstil-
lende friarealer, idet der er gode muligheder for at indrette op-
holds- og legearealer med niveaufri adgang både på det 1,5 m hæ-
vede bolignære dæk ovenpå p-kælder og på det naturlige terræn 
bagerst på grunden. Som kompensation for at en del af friarealerne 
udgøres af hævede opholdsarealer, tinglyses der på ejendommen 
deklaration om deltagelse i fremtidigt fælles gårdanlæg.  

 
 Nr. 5 om tilstrækkelige adgangsforhold og parkeringsarealer. 

 
Det vurderes, at der er sikret tilfredsstillende adgangs- og tilkør-
selsforhold, idet der etableres tilstrækkelig med p-pladser til biler 
og cykler i kælderen, og der er sikret tilfredsstillende adgangsfor-
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hold til personer med handicap, idet der etableres niveaufri ad-
gang, elevatorer samt niveauudligninger mellem hævet opholds-
areal og friarealer på naturligt terræn.  

 
 Nr. 6 Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede byområder, 

der støder op til f. eks. et parcelhusområde, skal bebyggelsens 
samlede omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de 
tilstødende områder og omfanget af eventuel bebyggelse. 

 
Ejendommen er beliggende midt i et område der er fastlagt til eta-
geboligbebyggelse, hvilket karreernes nyere bebyggelse bærer 
præg af, omend der stadig er grunde, der er bebygget med den op-
rindelige tæt-lave blandede bolig- og erhvervsbebyggelse. Imidler-
tid ville hverken kommuneplanens rammer eller nugældende be-
byggelsesregulerende bestemmelser kunne muliggøre opførelse af 
ny bebyggelse med samme struktur, tæt placeret langs skel mod 
både vej og nabogrunde på alle sider, hvorfor vi har fastlagt den 
nye bebyggelses samlede omfang i forhold til den form for bebyg-
gelse, kommuneplanens rammebestemmelser tilstræber. 

 
Samlet vurdering 
 
Efter en konkret vurdering af bebyggelsens samlede omfang og ind-
virkning på omgivelserne, kan Center for Bygninger anbefale opførel-
se af den ansøgte beboelsesejendom, idet vi vurderer, at bebyggelsen 
er hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse, svarer til karakteren 
af de nyere etagebebyggelser i området, hvor højere bebyggelse har 
afløst den oprindelige tæt-lave bebyggelse. Der er lagt vægt på, at der 
er tilfredsstillende lysforhold for den aktuelle ejendom og naboejen-
dommene, der i øvrigt er beskyttet mod væsentlige indbliksgener. 
Endvidere er der tilfredsstillende friarealer samt adgangs- og tilkør-
selsforhold. 
 
Høring 
 
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. 
 
På baggrund heraf har vurderet, at projektet skal i partshøring til be-
rørte parter. 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ” Ny beboel-
sesejendom Rådmandsgade 32” kan du se bilag 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:  
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Er du fritaget for Digital Post og har brug for, at få tilsendt illustratio-
ner af projektet i papirform, skal du henvende dig til undertegnede.  
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 12. novem-
ber 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

 Teknisk byggesagsbehandler Pernille Skov-Petersen, tlf. 33 66 
52 15. 

 Administrativ byggesagsbehandler Jan Pedersen, tlf. 33 66 52 
33. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Jan Pedersen 


