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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning til at opføre en ny 
pumpestation på Herjedalgade 3 til erstatning for den nuværende klo-
akpumpestation på Herjedalgade 1 på matr.nr. 30 Amagerbro. Den ny 
bygning etableres som en cirkulær bygning med en bund ca. 10 m 
under terræn og en overbygning med en højde på ca. 8 m som et cir-
keludsnit. Der etableres 2 vandfyldte tryktårne med en højde på 24 m 
for at sikre mod overtryk i trykledninger til Lynetten. 
 
Ejendommen opføres som fritliggende betonkonstruktion, med alle 
udvendige vægge i mursten og der udføres Sedum vækstlag på toppen. 
 
Pumpestation indeholder pumper, transformatorer, tavlerum, lager og 
2 tryktårne med en trappe i midten. 
 
Over terræn består bygningen af 2 fuldstændig adskilte halvdele som 
er forbundet med et fælles tag. Denne bygning indeholder garager, 
lagerrum, transformerrum og er på i alt ca. 460 m2 samt overdækning 
på ca. 66 m2.  
 
Dertil er der 2 tryktårne på i alt ca. 34 m2 og en adgangstrappe på ca. 
17 m2 

 
I alt bebygget areal på 576 m2. 
 
 
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, om til-
fredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyg-
gelse, indgå i afgørelsen, da de er relevante for det ansøgte forhold. 
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Høring 
 
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). 
 
Da den nye pumpestation med 2 tårne kan skabe skyggegener som 
mest vil være i vinterhalvåret og tidligt på morgenen for de bebyggel-
ser, der er placeret nord for Pumpestationen, anser vi jer som part i 
sagen. Vi skal derfor bede jer om at sende eventuelle bemærkninger til 
projektet. 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal  
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen ’Pumpestati-
on Kløvermarken’ 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 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 administrativ 
byggesagsbehandler Helle Stoltz Hansen. 
 
 
Høringsfrist 
 
Bemærkningerne til projektet skal være modtaget senest den 21. juli 
2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål til ovenstående kan følgende kontaktes: 
 

• Center for Bygninger, bygningskonstruktør Neel Kringelbach, 
tlf. 33 66 52 16 

 
Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
administrativ byggesagsbehandler Helle Stoltz Hansen, tlf. 33 66 52 
31. 
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