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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre 3 kviste mod gaden på rækkehusbebyggelse ud mod Valhøjvej, 
undlade at etablere glas udestue på eksisterende gårdbygning samt 
ændre en glasinddækket trappe til en skiferbeklædt trappe på adressen 
Valhøjvej 12. 
 
Der er givet byggetilladelse til rækkehusbebyggelsen den 2. april 
2014. 
 
Den nuværende ansøgning omhandler ændringer af det tilladte pro-
jekt. 
 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 132, lyst den 26. juni 1989. Lokalplanen fastlægger om-
rådet til boligformål i henhold til § 3.  
 
 
Dispensation fra lokalplanen 
 
Det ansøgte overholder ikke den nedenfor nævnte bestemmelse i lo-
kalplanen: 
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 1, skal bygningernes materialer, udform-
ning, farve og øvrige ydre fremtræden efter magistratens skøn være 
samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksiste-
rende bebyggelse i nævnte henseender ikke ændres uden Magistratens 
tilladelse, jf. dog stk. 2. Facaderne skal udformes med passende varia-
tion efter Magistratens skøn. Facadeenheder må ikke overstige ca. 20 
m mod Valhøjvej og ca. 40 m mod de øvrige veje. Tage skal udformes 
som sadeltage eller med anden tagform med skrå tagflader. Udform-
ningen skal godkendes af Magistraten. Frie gavle skal udføres som 
spidsgavle.  
 

Center for Bygninger 
Byggetilladelser Syd 
 
Njalsgade 13 
Postboks 416 
1504 København V 
 
Kundecenter 
Njalsgade 13 
2300 København S 
 
Telefon 
33 66 33 66 
 
Direkte telefon 
33 66 52 00 
 
E-mail 
bygninger@tmf.kk.dk 
 
www.kk.dk 



 
   
   

 
 
 
Side 2 af 3 
 
Sagsnummer: 
473923~016 
 
Matrikelnummer: 
13h VB, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Valhøjvej 12 
 
Ejendomsnummer: 
606341 

 
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 facade-
ændringer ud over kvalitetsmæssigt løft af rækkehusene som er be-
skrevet i § 6 for den bevaringsværdige bebyggelse med kviste og med 
bånd af gule og røde sten, vil få et udtryk der passer bedre ind i den 
eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. 
 
For at sikre den arkitektoniske udformning stiller vi følgende betingel-
ser: 
 
Vedrørende bygning ”2” 

- at der vedrørende farve på den pudsede facade afsættes farve-
prøver på stedet til godkendelse af Center for Bygninger,  

- at de vedrørende vindues- og dørpartier, altaner og altanværn 
fremsendes detailtegninger til godkendelse, 

- at glas udføres som klart glas uden spejlende virkning, 
- at der forelægges materialeprøver og forslag til generel farve-

sætning og overfladebehandling for alle øvrige udvendige 
bygningsdele til godkendelse, 

- at ny altan forsynes med lukket bund ved en lys bundplade  
 
Vedrørende rækkehuse 

- at der etableres tre kviste på tagflade mod Valhøjvej, såfremt 
der fremsendes detailtegninger af disse, idet det forudsættes at 
disse fremstilles med et så spinkelt udseende som muligt ved 
udstrakt brug af glas/zink og kompakte isoleringsmaterialer.  

- at alle facader anbefales udført i blank mur 
- at tagrender og nedløb udføres i zink eller stål, 
- at glas udføres som klart glas uden spejlende virkning, 
- at der forelægges materialeprøver og forslag til generel farve-

sætning og overfladebehandling for alle øvrige udvendige 
bygningsdele til godkendelse hos Center for Bygninger 

 
 
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). 
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Høringssvar 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal:  
 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen Valhøjvej kan 
du se bilag med illustrationer af projektet. Det er også via høringspor-
talen 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 Jens Jakob Bierring eller administrativ bygge-
sagsbehandler Helle Hoffmann Hansen. Eventuelle bemærkninger 
skal være modtaget senest 24. februar 2016, hvorefter vi vil træffe en 
afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler Jens Jakob Bierring, tlf. 33 66 13 
81. 

• Administrativ byggesagsbehandler Helle Hoffmann Hansen, 
tlf. 33 66 52 27. 

 
 
Med venlig hilsen 

 
Helle Hoffmann Hansen 
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