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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
I forlængelse af tidligere høring i sagen har Center for Bygninger 
modtaget en revideret ansøgning om tilladelse til at opføre en ny 
bebyggelse indeholdende 38 beboelseslejligheder og et 
erhvervslejemål i stueetagen, herunder nedrive samtlige ejendomme 
på grunden på adresserne Nygårdsvej 29 og Masnedøgade 28. 
 
I henhold til tidligere fremsendt partshøring gør vi opmærksom på, at 
projektet nu er reduceret i sit omfang, både i forhold til antal etager, 
samlet etageareal, bygningshøjde samt bygningsdybde. Bygningen er 
nu også trukket tilbage på grunden i forhold til Masnedøgade og ligger 
i flugt med eksisterende vejudvidelseslinjer. Endelig er der etableret 
yderligere friarealer mod gaden hvilket giver en højere friarealprocent. 
 
Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter. Vi 
skal derfor bede dig om at sende eventuelle bemærkninger til 
projektet, jf. forvaltningslovens § 19. 
 
Det ansøgte projekt iagttager ikke 
 

• bebyggelsesprocenten, da den bliver 278 og 
• friarealprocenten, da den bliver 29 % for boliger. 

 
Ejendommen opføres som en etageejendom som sluttet 
randbebyggelse fra 4 til 5 etager med en maksimal højde på 18,5 m og 
en maksimal bygningsdybde på 11,0 m. Ejendommens bebyggede 
areal er 702 m² med et samlet etageareal på 3.759 m² samt 965 m² 
kælder. Der etableres 96 cykelparkeringspladser samt 19 p-pladser i 
kælder. Herudover er der pulterrum til hvert lejemål i kælderen. 
Affald håndteres ved etablering af et fælles mobilsugeanlæg.  
 
Bygningen placeres med facade i eksisterende vejlinje mod 
Nygårdsvej og Masnedøgade. 
 
Bygningens samlede boligareal er på 3.671 m². Bygningens samlede 
erhvervsareal er på 88 m². Beboelseslejlighedernes størrelse er mellem 

 
 
 
22. april 2015 
 
Sagsnummer: 
480468~001 
 
eDoc: 
2014-0131573 
 
Matrikelnummer: 
6179 og 6180 UK, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Masnedøgade 28 
 
Ejendomsnummer: 
63500 



 Side 2 af 3 

65 m² og 113 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 95 m². Alle 
lejemål, bortset fra de på stueplan, forsynes med altan. 
 
Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 278 med et samlet 
friareal/hævet opholdsareal på i alt 29 % af beboelsesarealet.  
 
Ejendommen opføres med ydervægge af mursten og tagmateriale af 
built-up.  
 
Bebyggelsen tilsluttes fjernvarme.  
 
Det ansøgte omfatter opførelse af i alt 4.724 m². 
 
 
Byggelovgivningen 
 
Bygningsreglement 2010 
 
I henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), kap. 2, skal 
bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne 
fastlægges. 
 
I den konkrete sag skal kriterierne i BR10, kap. 2.3.1, pkt. 1, om 
bebyggelsens samlede omfang i forhold til bebyggelsens anvendelse, 
pkt. 2, om bebyggelsens samlede omfang svarer til det sædvanlige i 
området, pkt. 3, om der er sikret tilfredsstillende lysforhold for 
ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse, pkt. 4, om 
tilfredsstillende friarealer og pkt. 5, om tilfredsstillende adgangs- og 
tilkørselsforhold indgå i afgørelsen, da de er relevante for det ansøgte 
forhold. 
 
Kommuneplan 2011 
 
Ejendommen er placeret i et område, der i rammerne i Kommuneplan 
2011 er fastlagt til boliger og serviceerhverv (C2-område). I området 
må der opføres bebyggelse med en maks. bygningshøjde på 24 m. 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150 og friarealprocenten skal 
være mindst 40 for boliger og 10 for erhverv. Der skal indrettes 1 
parkeringsplads pr. 200 m² bruttoetageareal. 
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Høringsfrist 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen 
’Masnedøgade 28’ 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 
illustrationer af projektet i papirform, skal du henvende dig 
administrativ byggesagsbehandler Anni Møller. 
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 20. maj 2015, 
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 Anni Møller, tlf. 33 66 52 39. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Anni Møller 
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