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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
etablere en ny hovedtrappe samt udføre nyt indgangsparti og elevator i 
forbindelse med opdeling af eksisterende lejligheder til fremover 2 
lejligheder pr. etage på adressen Rosenvængets Sideallé 5. 
 
Der søges endvidere om at etablere brandredningsareal umiddelbart 
inden for porten samt at øge størrelsen på porten på adressen Rosen-
vængets Sideallé 5, for at sikre adgang for brandvæsenets stigevogne 
til de fremtidige lejligheder i sidehuset (som ikke har vinduer imod 
gaden). 
 
 
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, pkt. 3, 
om at der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstil-
lende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse, 
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). 
 
I forhold til den tidligere fremsendte nabohøring fra den 17. september 
2013 (sags nr. 471702), med supplerende høring fra den 19, september 
2013 og 31. oktober 2013 er projektet ændret, ved at det eksisterende 
bitrappe tårn afskæres skråt, af hensyn til lysforholdene i gårdrummet, 
således at lysforholdene samlet set forbedres (se tegn. nr. M_21_F 
4.005.B og tegn. nr. M-27). 
 
Da elevatortårnet kaster skygge i gårdrummet, anser vi jer som part i 
sagen. Vi skal derfor bede jer om at sende eventuelle bemærkninger til 
projektet. 
 
 
Høringssvar 
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På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ”Rosenvæn-
gets Sideallé 5 - etablering af ny hovedtrappe, samt udførelse af nyt 
indgangsparti og elevator” kan du se bilag med illustrationer af pro-
jektet. Det er også via høringsportalen du indsender høringssvar. Per-
soner som er fritaget for Digital Post har mulighed 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, arkitekt Tina Benson eller administrativ byggesagsbe-
handler Anni Møller. Eventuelle bemærkninger skal være modtaget 
senest 4. november 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Tina Benson, tlf. 33 66 19 82 
• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 

39. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Anni Møller 

http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer
mailto:bygninger@tmf.kk.dk

