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Orientering 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre 12 rækkehuse, som byhuse i 3 etager på adressen Lundedalsvej 
17. 
 
Rækkehusene har hver en størrelse på 137 m² og består af 4 værelser, 
køkken/alrum og 2 wc-baderum samt privat tagterrasse på 36 m². Der 
etableres pulterrum på terræn. 
 
Facaderne er opbygget af naturskifer på klink, og vinduer udført som 
træ/alu – vinduer med lavenergi vinduer. Tagrender og nedløbsrør er 
udført i zink. Udvendige depotrum er udført som isolerede konstrukti-
oner beklædt med listebeklædning. 
 
Have og terrænanlæg udføres generelt som et åben parklignende om-
råde der kan samspille med området med kollegiebygningerne mod 
øst.  
 
De 12 rækkehuse opføres med et samlet etageareal på 1.680 m².  
 
 
Planlægning 
 
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i 
lokalplan nr. 348 ”Lundedalsvej”, bekendtgjort 22. januar 2002, og er 
beliggende i lokalplanens område II. 
 
Følgende bestemmelser i lokalplanen er ikke iagttaget: 
 
§ 5, stk. 2, om at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 60, 
 
§ 5, stk. 3, litra c, om at bebyggelsen skal opføres inden for de på teg-
ning nr. 27.497 viste principielle byggefelter på 20 x 20 m, 
 
§ 5, stk. 2, litra d, om at ny bebyggelse skal opføres som punkthuse 
eller byvillaer, evt. udformet som koblede dobbelthuse forbundet med 
mellembygninger til trapper og elevatorer, 
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§ 6, stk. 2, om at bygningers materialer, udformning, farve og ydre 
fremtræden efter kommunens skøn skal være samstemmende med 
omgivelserne og områdets karakter og skal fremtræde med et tilfreds-
stillende arkitektonisk udtryk, og 
 
§ 9, stk. 3, litra f, om at indretning af friarealer samt parkerings- og 
tilkørselsarealer skal godkendes af kommunen.  
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
 
De ansøgte rækkehuse overholder ikke lokalplanens bestemmelser, 
 
om bebyggelsesprocent, da det nye byggeri vil medføre en bebyggel-
sesprocent på 63,  
 
om byggefelter, da husrækkerne måler 27 x 10 m og opføres uden for 
afgrænsningen i de viste byggefelter og med afstand til skel mod ejen-
dommen syd for bebyggelsen, hvor den er nærmest skel, på ca. 5 m, 
og 
 
om at ny bebyggelse skal opføres som punkthuse eller byvillaer, da 
bebyggelsen opføres som rækkehuse. 
 
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 med følgende 
begrundelse. 
 
Bebyggelsesprocent 
Der er tale om en mindre overskridelse af bebyggelsesprocenten på 3, 
da det primært skyldes at taghusene, der giver adgang til tagterrasser-
ne, er årsag hertil. 
 
Byggefelter 
Bygningernes placering bygger videre på den bygningsstruktur, der er 
introduceret med dispensation til kollegiebyggeriet på naboejendom-
men mod øst. Dermed opnås en bebyggelsesstruktur i området, som 
svarer til intentionen i lokalplanen. Desuden har vi vurderet, at afstan-
den til skel på 5 m mod ejendommen syd for bebyggelsen ikke formo-
des at medføre væsentligt ændrede indbliks- eller dagslysforhold i 
forhold til byggefeltet i lokalplanen. 
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Bebyggelsestype 
Der er i 2006 på naboejendommen mod øst givet byggetilladelse og 
dispensation til opførelse af 3 boligblokke i 3 etager med tilbagerykket 
penthouseetage, indeholdende i alt 111 ungdomsboliger. Vi vurderer, 
at den ansøgte rækkehusbebyggelse vil være i bedre samspil med den 
eksisterende nabobebyggelse end de punkthusbebyggelser, lokalpla-
nen muliggør, og som er opført i delområde I. 
 
Bygningens ydre fremtræden og indretning af friarealer 
Bebyggelsens materialer, visuelle fremtræden og arkitektoniske inten-
tion om at tilpasse sig ejendommens landskabelige forhold er efter 
vores skøn opnået med den ansøgte bebyggelse. Områdets bebyggelse 
er primært opført med facader i tegl, men med stor variation i forhold 
til det arkitektoniske udtryk og farver. Vi vurderer, at bygningens fa-
cader i naturskifer vil tilføre helheden i området kvalitet.  
 
Den aktuelle ejendom og naboejendommen mod syd har oprindeligt 
været én ejendom, og de eksisterende forhold bærer præg af omfatten-
de terrænregulering. Terrænforholdene ændres således, at der sker en 
relativt stor udligning (op til 2 m) over en ny støttemur i skel mod 
naboejendommen mod syd.  
 
Begrundelsen for at give dispensation til etablering af friareal, som 
ansøgt, vil være at det ikke ses at være usædvanligt i området med en 
støttemur mod naboejendom, og at det gør overgangen til naboejen-
dommen mod øst med kollegiebebyggelse mere i overensstemmelse 
med oprindelige terrænforhold. Den ansøgte rækkehusbebyggelse 
muliggør en landskabelig tilpasning, da bebyggelsen ved sin aftrap-
ning følger ejendommens fald fra skel mod syd til skel mod nord. 
 
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/lundedalsvej-17 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.  

http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/lundedalsvej-17
mailto:bygninger@tmf.kk.dk
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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, administrativ byggesagsbehandler Anni Møller.  
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 8. marts 
2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Teknisk byggesagsbehandler Torben Kjærgaard Høj, tlf. 33 66 
52 71. 

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

 
Med venlig hilsen 
 
Center for Bygninger 


