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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
nedrive bygninger på adressen Krausesvej 8 for at udvide eksisterende 
daginstitution på adressen Krausesvej 4-6 med 612 m2 i 2 etager med 
liggehal i stueetagen og på 1. sal med plads til 72 børn og 22 voksne. 
 
Denne ansøgning er ændret i forhold det projekt vi sendte i høring den 
28. april 2015. 
 
Ændringen i dette projekt adskiller sig i forhold til det tidligere ansøg-
te ved at etagearealet reduceres samt at tag- og facadeudformning får 
en ændret karakter. 
 
Materialemæssigt lægger det nye hus sig ind i omgivelserne med over-
flader i naturlige materialer. Byggeriet beklædes med træ der monteres 
henholdsvis lodret og vandret for at nedbryde og opdele voluminet. 
Liggehaller og øvrige lette bygninger fremstår i mørke trælameller 
som både taler sammen med apteringen af den eksisterende institution 
og med havestuerne på villaerne som er et markant element i området. 
 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 252 ”Krausesvej”, bekendtgjort den 24. maj 1995 (områ-
de I).  
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 1, litra b, skal ny bebyggelse opføres som 
fritliggende bebyggelse i højst 2 etager samt eventuelt udnyttet tageta-
ge og skal placeres inden for de i lokalplanens § 4, stk. 4, fastlagte 
byggelinjer. 
 
Ifølge lokalplanens § 5, stk. 1, litra c, kan Magistraten (nu Teknik- og 
Miljøforvaltningen) ved sammenlægning af ejendomme forlange, at 
der sker opdeling af nybyggeri i mindre enheder, der harmonerer med 
områdets bestående karakter af fritliggende bebyggelse. 
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 1, skal bebyggelsens ydre fremtræden, 
bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræ-
den efter Magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne 
og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte hen-
seende ikke ændres uden Magistratens tilladelse. 
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Ifølge lokalplanens § 6, stk. 4, litra b, skal tage udformes som sadelta-
ge eller anden form for tagopbygning, der harmonerer med tagformer-
ne på den eksisterende villaprægede bebyggelse. 
Ifølge lokalplanens § 9, stk. 1, litra b, 1. pkt., skal parkeringsdæknin-
gen være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal, 
hvilket udløser 6 pladser. Der ønskes kun etableret 2.  
 
Ifølge lokalplanens § 9, stk. 5, litra b, må de på tegning nr. 27.066 
bevaringsværdige træer ikke fjernes uden Magistratens særlige tilla-
delse. Træer i øvrigt skal bevares i videst muligt omfang. 
 
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om,  
 

• at ny bebyggelse skal opføres som fritliggende bebyggelse,  
• at der skal ske opdeling af nybyggeri i mindre enheder ved 

sammenlægning af ejendomme 
• at bebyggelsens ydre fremtræden, bygningernes materialer, ud-

formning, farve og øvrige ydre fremtræden skal være sam-
stemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksi-
sterende bebyggelse ikke må ændres i nævnte henseende, 

• at tage skal udformes som sadeltage eller anden form for ta-
gopbygning,  

• at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 par-
keringsplads pr. 100 m2 etageareal, og 

• at bevaringsværdige træer ikke må fjernes uden Magistratens 
særlige tilladelse, samt at træer i øvrigt skal bevares i videst 
muligt omfang.  
 
 

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 bebyggelsen vil være fritliggende på den nye matrikel, 
• da den ansøgte opdeling af ejendommen i enheder vurderes at 

opfylde lokalplanens intentioner, 
• da projektet udføres samstemmende med omgivelserne og om-

rådets karakter, idet der er arbejdet med at nedbryde skalaen, 
således at der opstår flere højder. Det tilpasser sig dermed kon-
tekstuelt villakvarterets sammensathed: Mod Krausesvej trap-
per projektet op fra den lave eksisterende institution mod den 
højere badmintonhal, hvis tagformer er udført i en kombinati-
on af rundbuet og build up tag. Det samlede volumen nedbry-
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des yderligere ved at indføre både vertikal og horisontal træ-
beklædning i facaden, som fletter ind i hinanden, 

• da størstedelen af forældre og personale går eller cykler til in-
stitutionen, der betjener nærområdet. Børn, der afleveres og 
hentes i bil, kræver kun parkering indenfor et relativt afgrænset 
tidsrum, og 

• da der plantes et nyt træ og nye buske foran institutionernes 
hovedindgang. 
 

 
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 
 
Bilag med illustrationer af projektet kan se på Københavns Kommu-
nes digitale høringsportal via linket: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/krausesvej-8 
Det er også via høringsportalen du indsender høringssvar. Personer 
som er fritaget for Digital Post har mulighed for at indsende bemærk-
ninger 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 Charlotte Engelbrecht, tlf. 33 66 53 26 eller 
administrativ byggesagsbehandler Anni Møller.  
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 15. december 
2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Charlotte Engelbrecht, tlf. 33 66 
53 26 
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• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 
39. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
 
Anni Møller 


