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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
udvide eksisterende butik i stueetagen samt opføre en etageejendom 
som randbebyggelse i forbindelse med eksisterende erhvervsbebyg-
gelse på adressen Nygårdsvej 34-38.  
 
Samtidig søges der om delvis nedrivning af eksisterende butik ud mod 
Drejøgade. 
 
Ombygning af eksisterende butik omfatter forstærkning af eksisteren-
de konstruktioner og delvis nedrivning og udvidelse af butik. I alt ud-
vides arealet i stueplan med 363 m². Heraf udvides det eksisterende 
butiksareal med 287 m², og der etableres adgang til de nye boliger på i 
alt 117 m². I eksisterende kælder fjernes enkelte vægge for at gøre 
plads til depoter for boliger. I alt udvides eksisterende kælder med 198 
m².  
 
Etageejendommen opføres som en sluttet randbebyggelse i 5 etager 
med en maksimal højde på 18,8 m og en maksimal bygningsdybde på 
11,0 m. Ejendommens samlede bebyggede areal bliver 2.639 m² med 
et samlet etageareal på 6.941 m² samt 2.273 m² kælder. Der etableres i 
alt 40 nye cykelparkeringspladser og der bibeholdes 36 eksisterende 
p-pladser i kælderen. Der etableres herudover i alt 100 cykelparke-
ringspladser i stueplan i konstruktion, og der bibeholdes 2 eksisteren-
de p-pladser på terræn.  
  
Bygningen placeres med facade i eksisterende vejudvidelseslinje mod 
Drejøgade og Nygårdsvej. 
 
Bygningen får et samlet boligareal på 2.969 m² med i alt 31 beboelses-
lejligheder. Bygningens samlede erhvervsareal er 3.972 m², heraf et 
butiksareal på i alt 991 m². Beboelseslejlighedernes størrelse er mel-
lem 65 m² og 116 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 96 m². 
Alle lejemål forsynes med altan. 

Center for Bygninger 
Byggetilladelser Nord 
 
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 4 
 
Sagsnummer: 
515615~001 
 
Matrikelnummer: 
1339 UK, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Nygårdsvej 32 
 
Ejendomsnummer: 
401340 

 
Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 127 med et samlet friareal på 
1.110 m² og et hævet opholdsareal på 490 m². Det hævede opholds-
areal etableres på taget af den eksisterende butik med niveaufri adgang 
fra boligernes trapperum. I alt udgør friarealet og det hævede opholds-
areal 1.600 m², hvilket svarer til 40 % af beboelsesarealet og 10 % af 
erhvervsarealet.  
 
Ejendommen opføres med ydervægge af mursten og tagmateriale af 
zink.  
 
 
Planmæssige forhold 
 
Lokalplan 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 441 ”Landskronagade II”, bekendtgjort den 27. januar 
2010. Lokalplanen fastlægger området til bolig og serviceerhverv.  
 
I henhold til bestemmelserne i lokalplanen er det bestemt,  
 
§ 3, stk. 2, at boliger i gennemsnit skal have et bruttoetageareal på 
mindst 95 m², og ingen boliger må være mindre end 75 m². Boliger for 
unge, ældre og personer med handicap opført efter gældende lovgiv-
ning er undtaget herfra. 

 
§ 5, stk. 3, at bebyggelse skal opføres i mindst 3 etager ekskl. tagetage 
og må ikke opføres i mere end 4 etager med evt. udnyttet tagetage. 
 
§ 6, stk. 1, at ny bebyggelse skal fremstå med en nutidig arkitektonisk 
udformning og bebyggelse skal med hensyn til materialer, udform-
ning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med om-
givelserne og områdets karakter. Facader og facadeændringer udføres, 
så der efter Teknik- og Miljøforvaltningens skøn tilvejebringes en god 
helhedsvirkning i forhold til egen og nabofacaders udtryk. 
 
§ 7, stk. 1, at friarealer (ekskl. Parkerings- og tilførelsesareal) skal 
være af størrelsesordenen 40 % af boligetagearealet og 10 % af er-
hvervsetagearealet. Tagterrasser kan tillades indregnet i friarealet i 
forbindelse med erhvervsanvendelse. 
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Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om, 

• mindste boligstørrelse, da 3 af de 31 lejligheder får et brutto-
etageareal på henholdsvis 65, 69 og 69 m2, 

• etageantal, da ejendommen opføres i 5 etager, 
• at facadeændringer efter Teknik- og Miljøforvaltningens skøn 

skal tilvejebringe en god helhedsvirkning i forhold til egen og 
nabofacaders udtryk, og 

• at tagterrasser kan tillades indregnet i friarealet i forbindelse 
med erhvervsanvendelse, da den fælles tagterrasse ovenpå den 
eksisterende butik indregnes i friarealet i forbindelse med er-
hvervsanvendelsen. 

 
 
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, idet der er 
tale om en mindre fravigelse med hensyn til de 3 mindre boliger, og 
idet den ansøgte bygning er tilpasset nabobebyggelsen i højde og vo-
lumen og vurderes tilpasset områdets karakter, herunder at bebyggel-
sen i øvrigt opfylder lokalplanens bestemmelse om en maksimal byg-
ningshøjde på 20 m, og at husdybden og højden er tilpasset naboejen-
dommene.  
 
Det er endvidere vurderet, at projektet med de viste materialer i tegl 
og zink og med den viste vinduessætning, udformning af altaner og 
karnapper med de viste størrelser og dybder skaber en god helheds-
virkning og sammenhæng med nabobebyggelsen og de øvrige facader 
mod Drejøgade. Endeligt vurderer vi, at tagterrassen er en hensigts-
mæssig udnyttelse af den bibeholdte erhvervsbygnings tagflade, og 
det hævede opholdsareal har en god kvalitet med en placering, hvor 
tagterrassen afskærmes fra vejen.  
 
 
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 via adressen: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/nyg-rdsvej-34-38 kan du se bilag 
med illustrationer af projektet. Det er også via høringsportalen du ind-
sender høringssvar. Personer som er fritaget for Digital Post har mu-
lighed 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 Judith Furu-Grage eller administrativ bygge-
sagsbehandler Kirsten Søie. Eventuelle bemærkninger skal være mod-
taget senest den 10. juni 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i 
sagen. 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler Judith Furu-Grage, tlf. 33 66 16 
14. 

• Administrativ byggesagsbehandler Kirsten Søie, tlf. 33 66 52 
48. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Kirsten Søie 
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