
 
 

 
 
 
19. oktober 2015 
 
Sagsnummer: 
512930~001 
 
eDoc: 
2015-0142795 
 
Matrikelnummer: 
1679a UV, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Skelbækgade 1 
 
Ejendomsnummer: 
3074 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Anvendelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre et hotel i 5 etager med restaurant og anden servicevirksomhed 
på adressen Skelbækgade 1, herunder en parkeringskælder i 2 etager, 
med rampeadgang fra Skelbækgade. 
 
Stueetagen indeholder lobby, restaurant, konferencecenter, fitness 
m.m. og der vil være hotelværelser på de øvrige etager. 
 
Det samlede bruttoetageareal bliver på ca. 15.373 m2, herunder en 
parkeringskælder i 2 etager med et areal på ca. 7585 m2 med et be-
bygget areal på 3593 m2.  
 
Hotellet indeholder et indre offentligt tilgængeligt gårdrum med en 
hævet 1. sal med offentlig adgang til terrasse og en altangang. Der 
etableres gennemgang med niveaufri adgang gennem gårdmiljøet via 
rampe. Der udføres franske altaner mod indre gårdrum samt elevator. 
 
Bygningens ydre vil fremstå i pudsede hvide facader og taget udføres 
som grønt tag med solceller på penthouseetagen. 
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Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 459 ”Skelbækgade”, bekendtgjort den 26. oktober 2011. 
Lokalplanen skal muliggøre, at der på Skelbækgade 1 kan opføres 2 
bebyggelser og forskellige byrum. Lokalplanen fastlægger området til 
helårsboliger og serviceerhverv. I henhold til lokalplanens § 3. 
 
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Husdybder 
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 4, må husdybden ikke overstige 18 meter 
for ny erhvervsbebyggelse og ikke 12 meter for ny boligbebyggelse. 
Ved atriumbebyggelse kan husdybden øges for så vidt angår er-
hvervsbebyggelsen.  
 
Med det ansøgte udvides stueetagens grundplan ind i gårdrummet og 
dele af etagerne ud mod Skelbækgade får en bygningsdybde på 18,30 
m (svarende til 30 cm). Stueetagen mod nord vil få en yderligere byg-
ningsdybde på 2 cm – 19,4 m til i alt en samlet dybde i stueetagen på 
18 m - 35,4 m og kræver en dispensation fra lokalplanen.  
 
Bygningshøjde og antal etager samt taghældning 
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 3, om at ny bebyggelse skal opføres i 4-5 
etager som vist på tegning nr. 3 i lokalplanen. Hvor de to karreer mø-
des (og danner en passage) fastlægges bygningshøjden til 5 etager. 
Bygningshøjden må ikke overstige kote 23,8. Mod den eksisterende 
boligbebyggelse må bebyggelsens højde ikke overstige 1,0 x afstan-
den til disse svarende til kote 17,8 i hjørne a. Bygningshøjden må ikke 
overstige kote 17,8 i hjørne c og 23,8 i hjørne b og d. Koterne er angi-
vet i kotesystem DVR90.  
 
Endvidere skal bygningen ifølge lokalplanens § 5, stk. 5, udføres med 
tagflader, der hver karré for sig beskriver ét skrånende plan med en 
hældning på 4-5 grader på den nordlige karré og 3-4 grader på den 
sydlige karré. Taget på den nordlige karré skal udformes, så det falder 
langs en akse mellem de på tegning nr. 3 i lokalplanen angivne byg-
ningshjørner a og taget på den sydlige karré skal udformes, så det fal-
der langs en akse mellem de på tegning nr. 3 i lokalplanen angivne 
bygningshjørner c og d.  
 
Den ansøgte tagflade løftes i 3 hjørner fra skrå til vandret flade, såle-
des at der opnås fuld højde på 5. sal. Den hævede tagflade er mest 
synlig på den nordøstlige og sydøstlige bygningsfløj. Den hævede, 
lige tagflade er trukket 4 m tilbage fra tagkanten mod Kødbyen. De 
fastlagte hjørnekoter på 17,8 m og 23,8 fastholdes indtil 4 m fra tag-
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kant. Taghøjden på penthouseetagen vil være højst ca. 21,665 m og 
kræver en dispensation fra lokalplanen. 
 
Sænket terrænniveau 
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 6, om at stueetager, der i henhold til § 3, 
stk. 5 er fastlagt eller muliggjort anvendt til publikumsorienterede 
serviceerhverv m.v., jf. tegning nr. 2, skal have en etagehøjde på 
mindst 4 meter og gulve skal være i terrænniveau.  
 
Det kræver dispensation fra lokalplanen, at gulve ud mod Skelbækga-
de ikke er i terræniveau samt dele af facaden mod syd/øst. 
 
Dobbelthøje portgennemgange med forbindelsesgang i nedsænket 
niveau 
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 7, om at der skal etableres dobbelthøje 
portgennemgange til gård rummene i princippet som vist på tegning 
nr. 3 i lokalplanen. Eventuelle portlåger skal udføres med stor transpa-
rens eksempelvis som gitterlåger, så der sikres stor visuel kontakt mel-
lem gade- og gårdrum.  
 
Den ansøgte glasgang, herunder forbindelsesgang på tværs af passa-
gen udføres som en tilbagetrukket glastransparent stålkonstruktion. 
Denne kræver dispensation fra lokalplanen. 
 
Oplukkelige vinduespartier og ændring af farve og udtryk 
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 2, om at vinduer skal ligge i plan med 
facaden og skal proportioneres og placeres med reference til facadeud-
trykket i Den Hvide Kødby. Facadeelementer som vinduer, døre og 
porte skal udføres i træ, og/eller metal og glas. Vindues- og dørpartier 
skal fremstå med så få opdelinger som muligt og have spinkle, smalle 
profiler og sprosser og i farvemæssigt udtryk (sort, grå - eller mørkt 
som hårdttræ), der harmonerer med de oprindelige vinduer i Den Hvi-
de Kødby. Vindues og dørpartier skal udføres med mulighed for op-
lukning. I den bevaringsværdige bebyggelse må vinduer kun fremtræ-
de med klart glas uden spejlende virkning jf. stk. 3, pkt. b. I erhvervs-
bebyggelse kan herudover anvendes let tonet eller svagt coatet glas. 
 
De ansøgte vinduer i det nordøstlige hjørne og i det sydøstlige hjørne 
af huset på etagerne 1.-4. sal udføres som ikke oplukkelige på grund af 
ammoniakforurening. Dette kræver dispensation fra lokalplanen.  
 
Bygningens vinduer ønskes udført i alumioniumsrammer isat sort fuge 
i 50 mm tilbagetrækning. Og det farvemæssige udtryk, der afviger fra 
lokalplanens forskrevne: sort, grå eller mørk fremtoning kræver di-
spensation fra lokalplanen.  
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Begrønning, elevatortårn og solceller: 
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 7, skal tagene behandles som ”den femte 
facade” og begrønnes i hele deres udstrækning med for eksempel græd 
eller stenurter. Tagets afslutning ved facademuren (sternkanten) skal 
følge lige linjer. Sternkanten skal være smal og udført i zink.  
 
Etablering af solceller og ovenlysvindue kræver dispensation fra lo-
kalplanen. 
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 8, om at de tekniske anlæg og installatio-
ner skal placeres indenfor bygningens volumen, f.eks. i kælder 
og/eller inden for tagprofil under taget, således at taget fremstår grønt 
i hele dets udstrækning. Teknik- og Miljøforvaltningen kan dog god-
kende, at der placeres udtag, hætter og lignende, men ikke bygnings-
dele, kanaler og rørføringer m.v. på tagfladen, medmindre de efter 
forvaltningens anvisning begrænses mest muligt og udformes som 
integrerede dele af bygningens grønne tag. Teknik- og Miljøforvalt-
ningen kan tillade, at der opsættes vindmøller, der forsyner bygningen 
med energi. 
 
Det ansøgte elevatortårn der løftes ca. 0,5 m over færdigt tag samt 
etablering af ovenlysvindue med en diameter på 2 m, der etableres 
1,50 cm over færdigt sedumtag kræver dispensation fra lokalplanen. 
 
Niveaufri adgang til gårdrum 
 
Ifølge lokalplanens § 7, stk. 4, om at de ubebyggede arealer skal ud-
formes således, at de er trygge at færdes i og opholde sig på. Byrum 
A, B og D skal indrettes, så de i særlig grad indbyder til fodgængeres 
bevægelse gennem området. De primære bevægelseslinier for fod-
gængere og cyklister samt biltrafik er principielt angivet på tegning nr. 
4 i lokalplanen. Adgangs- og opholdsarealer herunder offentlige pas-
sager og primære bevægelseslinier skal udformes således, at de tilgo-
deser tilgængelighed for alle. Belægninger i hovedganglinier skal væ-
re trinfri og med ledelinier og kontrastmarkeringer integreret i belæg-
ningen ved tilsluttende trin og forhindringer. I byrum D må niveau-
spring max. udgøre 1,4 meter målt fra den laveste kote, så der sikres 
visuel kontakt på tværs af byrummet. Adgang til gårdrummet skal 
være niveaufri fra begge sider. Fra Kødbyen skal niveaufri adgang 
sikres etableres via lift eller lignende, da rampeanlæg ikke ønskes 
etableret gennem gårdrummet.  
 
Etablering af rampe gennem gårdrum kræver dispensation fra lokal-
planen. 
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Udførelse af kantzone i passagen 
 
Ifølge lokalplanens § 7, stk. 5, om at byrum A og B skal primært an-
lægges med faste belægninger og etableres i et niveau samt med en 
urban og robust karakter, der harmonerer med belægninger i Kødbyen. 
De faste belægninger skal kunne tåle en varieret og fleksibel brug, 
herunder kørsel med mindre lastbiler. I Byrum B skal den faste be-
lægning have et højere detaljeringsniveau, for eksempel ved marke-
ringer i materialer som natursten, armeret beton med jernkanter eller 
grus.  
 
Der ønskes udligning af niveauspring ved at etablere en gulvkote på 
20 cm og en 23 cm lysning som kræver dispensation fra lokalplanen. 
  
Handicapbusser 
 
Ifølge lokalplanens § 7, stk. 10, om at parkeringsdækningen skal være 
af størrelsesordenen og må ikke overstige 1 parkeringsplads pr 150 m2 
etageareal, dog 1 plads pr. 100 m2 etageareal til detailhandel. Parke-
ring må ikke indrettes på terræn, men skal etableres i konstruktion i 
underjordiske anlæg.  
 
Der ansøges om etablering af parkeringsplads på terræn til handicap-
bus som kræver dispensation fra lokalplanen. 
 
 
Dispensation 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis di-
spensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af 
planlovens § 19, stk. 1. 
 
Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da der ved-
rørende husdybden er tale om en mindre overskridelse og da byg-
ningshøjden og antal af etager samt taghældning, herunder den tilba-
getrukne penthouseetage vurderes at indgå som en integreret del af 
husets arkitektur, fordi den understøtter bygningens oprindelige ho-
vedide om de skrå tagflader.  
 
Der etableres en rampe for alle udgange som er nødvendig, da terræ-
net skråner. Med hensyn til portgennemgang varetager glasgangen 
hensynet om transparens, samt da bygningens facader med løsningen 
fortsat vil opleves som dobbelthøje.  
 
Med hensyn til oplukkelige vinduespartier og ændring af farve og ud-
tryk er der tale om en fravigelse, der foretages af hensyn til anvendel-
sen af ejendommen. I relation til udførelsen i aluminiumsrammer vur-
deres det, at vinduerne med farve og materialevalg er tilpasset den 
øvrige bebyggelse. 
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Vedrørende begrønning, elevatortårn og solceller kan vi principielt gå 
ind for projektet med henvisning til, at det er forudsat i lokalplanens § 
5, stk. 10, at der kan etableres solceller, og da der udelukkende sker 
etablering på den del, der vedrører penthouseetagen. Elevatorens tag 
kræves begrønnet, så den herigennem tilpasser sig bebyggelsen.  
 
Herudover vurderes det vedrørende niveaufri adgang til gårdrum, at 
rampen ville kunne integreres mere hensigtsmæssigt i forhold til land-
skabet og skabe et inviterende forløb fra gaden.  
 
Byrummet vurderes, at opnå en bedre tilgængelighed i forhold til ho-
tellets indgange.  
 
Endeligt vedrørende etablering af parkeringsplads på terræn er der tale 
om en parkeringsplads, med en placering der vurderes ikke at begræn-
se byrummets anvendelse og tilgængelighed for offentligheden.  
 
 
Naboorientering 
 
Kommunen kan 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 hertil (jf. planlovens § 20, stk. 1). 
 
 
Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer under navnet Skelbækga-
de 1 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 bygnin-
ger@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 O. Olsen eller administrativ byggesagsbe-
handler Bettina Dam Poulsen. Eventuelle bemærkninger skal være 
modtaget senest 10. november 2015, hvorefter vi vil træffe en afgø-
relse i sagen. 
 
 
 
 
 

http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer�
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Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Tina O. Olsen, tlf. 33 66 56 03. 
 
• Administrativ byggesagsbehandler Bettina Dam Poulsen, tlf. 

33 66 52 37. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Bettina Dam Poulsen 
 
 
 
 


