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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
Revideret projekt 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om opførelse af en 
beboelsesbygning i 2 etager på adressen Kabbelejevej 14, indeholden-
de 2 lejligheder, 1 på hver etage, med et samlet etageareal på 225 m2 
som nu angivet, jf. det tidligere projekt der blev sendt i partshøring i 
perioden fra den 6. maj 2016 til den 23. maj 2016. 
 
Der etableres 3 parkeringspladser og skur med 2 pulterrum på terræn. 
 
Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 63 med en samlet fria-
realprocent på i alt 70.  
 
Bygningens ydervægge udføres med fibercement og tagbelægningen 
udføres med tagpap. 
 
 
Planforhold 
 
Ejendommen er placeret i et område, der i rammerne i Kommuneplan 
2011 er fastlagt til område til boliger (B3-område). I området må der 
opføres bebyggelse med en højde på maks. 20 m. Bebyggelsesprocen-
ten må ikke overstige 110 og friarealprocenten skal være mindst 60 
for boliger og 15 for erhverv.  
 
Der skal i B3-områder indrettes mindst 1 parkeringspladser pr. 200 m² 
og maks. 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal. 
 
 
Byggelovgivningen 
 
I henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), kap. 2, skal bebyggel-
sens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne fastlægges. 
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I den konkrete sag skal kriterierne i BR10, kap. 2.3.1, stk. 1, nr. 1-6, 
om bebyggelsens samlede omfang i forhold til anvendelsen, om at 
bebyggelsens samlede omfang svare til det sædvanlige i området, om 
tilfredsstillende lysforhold, om tilfredsstillende friarealer og om til-
fredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommens brugere, 
herunder personer med handicap og redningsberedskab indgå i afgø-
relsen, da de er relevante for det ansøgte forhold. 
 
 
Høringsfrist 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal via adressen: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/kabbelejevej-14 kan du se bilag 
med illustrationer af projektet. Det er også via høringsportalen du ind-
sender høringssvar. Personer som er fritaget for Digital Post har mu-
lighed 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, bygningskonstruktør Søren Pedersen eller administrativ 
byggesagsbehandler Anni Møller. Eventuelle bemærkninger skal være 
modtaget senest den 4. august 2016, hvorefter vi vil træffe en afgø-
relse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler Søren Pedersen, tlf. 33 66 52 97. 
• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 

39. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
 
Anni Møller 
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