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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en 2- etagers tilbygning indeholdende 12 boliger på i alt ca. 
1380 m2 på eksisterende bygning og etablere tagterrasse som friareal 
for ejendommens beboere, Amerikavej 19-21. 
 
Da projektet er ændret, bliver I hørt på ny. 
 
Trappetårne er nu trukket tilbage fra facade og opføres med skråt tag 
for at skygge mindst muligt. 
 
Endvidere indrettes 4 boliger i nuværende erhvervslejemål på 1. sal, i 
alt 16 nye boliger. 
 
6 boliger på 4. sal (benævnt 3. sal og etage 3) 
6 boliger på 3. sal (benævnt 2. sal og etage 2) 
4 boliger på 2. sal i nuværende erhvervslejemål (benævnt 1. sal og 
etage 1) 
2 erhvervslejemål på 0. sal, stueetagen. 
 
Depotrum og affald og cykler placeres i kælder (benævnt etage -1) 
 
Ombygningen omfatter tilbygning på 2 etager ovenpå eksisterende 
forhus. Der etableres 3 nye trappetårne med elevator fra terrænplan. 
 
Nuværende hovedindgang for Moske- og Kulturhuset bliver flyttet til 
baghus ved parkeringsplads. 
Ved den nye indgang, til Moske- og Kulturhuset, i gården etableres 2 
nye trapper og 2 minareter og en elevator.  
 
Ændringerne i projektet er en tilbagetrækning af trappetårne og udføre 
tagene på trappetårne skrå, således at projektet nu overholder bestem-
melserne i reguleringsplan nr. 0, vedtaget af Borgerrepræsentationen 
26. april 1945 med tillæg vedtaget 3. februar 1958, om højde og af-
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stand til modstående vejlinje (1 x afstand til modstående vejlinje), her 
15 m. 
 
 
Byggelovgivningen 
 
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, om til-
fredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyg-
gelse, indgå i afgørelsen, da de er relevante for det ansøgte forhold. 
 
 
Høringsfrist 
 
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). 
 
Det vurderes herfra at lysforholdene ændres uvæsentligt, og at der kan 
sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og 
nabobebyggelse. At lysforholdene ændres uvæsentlig vurderes ud fra, 
forhøjning af huset fra ca. 8,5 m til 14,6 m og 16, 7 m ved 3 trappetår-
nes højeste punkt placeret ca. 3,5 m inde på tagfladen, ikke vil give 
væsentlig skygge på den modsatliggende bebyggelse med vinduesfa-
cade, hvor afstanden er ca. 15 m. 
 
 
Da den øgede taghøjde vil skabe en anelse mere skygge end eksiste-
rende, for boligbebyggelse på modsatte side af vejen, anser vi jer som 
part i sagen. Vi skal derfor bede jer om at sende eventuelle bemærk-
ninger til projektet. 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen Amerikavej, 
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 
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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 Teknik og Miljø-
forvaltningen, Center for Bygninger, bygningskonstruktør Neel Krin-
gelbach, tlf. 33 66 52 16 eller administrativ byggesagsbehandler, Helle 
Stoltz Hansen, tlf. 33 66 52 31. 
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 27. januar 2016, 
hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Center for Bygninger, bygningskonstruktør Neel Kringelbach, 
tlf. 33 66 52 16 

 
Har I andre spørgsmål, er I velkommen til at kontakte administrativ 
byggesagsbehandler Helle Stoltz Hansen, tlf. 33 66 52 31. 
 


