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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en 3½ etages beboelsesbygning på 720 m² bruttoetageareal, 
indrettet med 6 lejligheder på hver 3½ etage adskilt med lodrette lej-
lighedsskel samt en 303 m² stor fælles parkeringskælder på adressen 
Thoravej 20. 
 
I forbindelse hermed fjernes eksisterende erhvervsbebyggelse på 
grunden. Det er oplyst, at dele af de eksisterende ydermure i skel bi-
beholdes som hegn med en højde på 2 meter. 
 
Bygningen placeres med facade i vejlinje mod Thoravej og med gavle 
i henholdsvis vejlinje mod Kæmnervej og i sydøstlige naboskel mod 
matr. nr. 6hv Utterslev, København, Thoravej 18B. 
 
Ejendommen opføres som delvis sluttet randbebyggelse i 3½ etage 
inklusive tagetagen. Tagetagen består af individuelle tagterrasser med 
trappehuse.  
 
Bygningshøjden er 13,2 m, og bygningsdybden er 9,7 m. 
 
Der etableres en 303 m² stor kælder, der rummer 6 parkeringspladser. 
 
Kælderen skyder frem foran havefacaden og danner et hævet fælles 
opholdsareal 1,25 m over terræn på 72 m². Fra det hævede opholds-
areal etableres trappe og rampe ned til ejendommens friareal på ter-
ræn, der udgør 153 m². 
 
Det hævede opholdsareal på bygningens tag er opdelt i 6 private tag-
terrasser med individuel trappeadgang fra hver lejlighed via trappehus. 
Herudover har gavllejligheden en 14 m² stor altan ud mod Kæmnervej 
i 1. sals højde.  
 
Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 97 med et samlet friare-
al/hævet opholdsareal på 60 % af boligetagearealet.  
 
Ejendommen opføres med ydervægge af lette plader og tagbeklædning 
af tagpap. 
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Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996 og 
beliggende i lokalplanens delområde I. 
 
I henhold til lokalplanens bestemmelser er det bestemt, 
 
§ 5, stk. 3, at bebyggelsen skal opføres med et etageantal i overens-
stemmelse med det på tegning nr. 27.117 viste (2-3½ etager). Højden 
af en eventuel trempel må ikke overstige ca. 1 m. 
 
§ 6, stk. 1, at bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige 
ydre fremtræden efter Magistratens (nu Teknik- og Miljøforvaltnin-
gens) skøn skal være samstemmende med omgivelserne og områdets 
karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke æn-
dres uden Magistratens tilladelse. 
 
§ 6, stk. 3, at udnyttede tagetager mod gade skal udformes med kviste. 
 
§ 9, stk. 1, at friarealet (ekskl. arealer til parering, tilkørselsareal og 
institutioner) for område I, skal være 60 pct. af boligetagearealet plus 
15 pct. af erhvervsetagearealet. 
 
9, stk. 2, at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 
parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. 
 
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om, etagean-
tal, da etablering af en tagterrasse på et fladt tag, betragtes som en 
fuld etage, dvs. en 4. etage, hvorfor det ansøgte forudsætter dispensa-
tion fra ovenstående bestemmelse.  
 
Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da den an-
søgte tagetage er mere hensynsfuld over for omgivelserne end en 
normal tagetage udført med saddeltag, da den fremstår lavere og der-
for eksempelvis medfører færre skyggegener.  
 
Trappehusene er holdt tilbage fra facadelinjen. Derved fremstår faca-
den i kun 3 etager.  
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om bebyggel-
sens ydre fremtræden, 
 
Center for Bygninger vurderer, at den ansøgte bygning, med sin arki-
tektoniske fremtræden, er tilpasset området og vil bidrage positivt til 
dets varierede karakter. 
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Lokalplanområdet er karakteriseret af meget forskelligt byggeri. Det 
er et område, der tydeligt er præget af tidligere anvendelse til bl.a. 
værkstedsvirksomhed og lettere industri, der i dag er overgået til an-
den anvendelse som f.eks. boliger og mere liberalt erhverv.  
 
Den ansøgte bygning vil fremstå i en farvemæssigt varieret let plade-
beklædning, der underordner sig bygningens stramme vandrette og 
lodrette opdeling. Bygningen vil fremstå med en utraditionel og gra-
fisk livlig virkning. 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om at tageta-
gen mod gaden skal udformes med kviste. 
 
Tagetagen opføres ikke med en typisk tagkonstruktion. Derfor stiller 
Center for Bygninger ikke krav om udførelse af kviste. 
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om at friarea-
let for område I skal være 60 pct. af boligetagearealet plus 15 pct. af 
erhvervsetagearealet og at friarealer skal anlægges med opholdsarea-
ler. 
 
Der indrettes et 153 m² stort fælles friareal i gårdrummet og et 72 m² 
fælles hævet opholdsareal ud for stueetagerne mod havesiden. Der 
etableres desuden 209 m² opholdsarealer i form af store private tagter-
rasser samt en stor gavlaltan, således at ejendommens samlede friare-
al/hævede opholdsarealer bliver 434 m², svarende til 60 % af boligeta-
gearealet. 
 
Det forudsætter dispensation at kompensere for manglende friareal på 
terræn med hævede opholdsarealer. 
 
Center for Bygninger vurderer, at det fælles hævede opholdsareal ud 
for stueetagerne mod havesiden kan kompensere for manglende fri-
areal på terræn. 
 
Center for Bygninger vurderer desuden, at omfanget af tagterrasserne 
og omfanget af altanen i gavlen på ejendommen kan begrunde, at 
arealerne kan kompensere for manglende friareal på terræn.  
 
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om, at parke-
ringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 
100 m2 etageareal og at parkering skal indrettes på terræn, i under-
jordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret. 
 
Ansøger har udarbejdet en behovsanalyse af beboermålgruppen samt 
afstande til kollektiv trafik, delebiler, institutioner, skoler og butikker 
mv. Undersøgelsen redegør for, at 1 parkeringsplads pr. bolig er til-
strækkeligt til at dække parkeringsbehovet i den konkrete ejendom. 
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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. 
 
 
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 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal via adressen: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/thoravej-20 kan du se bilag med 
illustrationer af projektet. Det er også via høringsportalen du indsen-
der høringssvar. Personer, som er fritaget for Digital Post, har mulig-
hed 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 Pernille Skov-Petersen eller administrativ byg-
gesagsbehandler Anni Møller. Eventuelle bemærkninger skal være 
modtaget senest den 10. november 2016, hvorefter vi vil træffe en 
afgørelse i sagen. 
 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Pernille Skov-Petersen, tlf. 33 66 
52 15. 

• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 
39. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anni Møller 
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