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Orientering 
 
Vi har modtaget et byggeprojekt som er omfattet af lokalplan og 
servitut og herefter følger en beskrivelse af hvilke bestemmelser, der 
kræver dispensation samt en beskrivelse af selve det ansøgte 
byggeprojekt. 
 
I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og 
beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger. 
 
 
 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til 
opførelse af en tilbygning til eksisterende bygning og indrette 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker heri på adressen Rentemestervej 
17. 
 
Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter. Du 
har mulighed for at sende eventuelle bemærkninger til projektet. 
 
 
Planmæssige forhold 
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, 
bekendtgjort den 23. januar 1996 og beliggende i lokalplanens område 
I. 
 
Endvidere er ejendommen omfattet af deklaration, lyst den 1. 
september 2005, hvor det er fastlagt, at bebyggelsesprocenten på 
begge ejendomme skal regnes under ét, og at friarealer, herunder 
parkering skal anlægges fælles for begge. 
 
Servitutten har indflydelse på behandlingen af sagen, da den f.eks. 
giver mulighed for at anlægge friarealer på terræn for ophold på 
naboejendommen.  
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Følgende bestemmelser fra lokalplanen er ikke overholdt: 
 
§ 3, stk. 1, § 5, stk. 1, § 5, stk. 2, § 5, stk. 3, § 6, stk. 1, § 6, stk. 3, § 6, 
stk. 6 og § 9, stk. stk. 1. 
 
 
Nærmere beskrivelse af de ovenfor anførte bestemmelser fra 
lokalplanen og Center for Bygningers bemærkninger. 
 
Områdets anvendelse til butiksformål, jf. § 3, stk.1.  
 
Det vil være i overensstemmelse med kommuneplanen at muliggøre 
etablering af butikker på ejendommen. Derfor vurderer forvaltningen, 
at vi kan meddele dispensation inden for de rammer, for anvendelse, 
som er vedtaget med kommuneplan 2011. 
 
Tilladelig bebyggelsesprocent 110, jf. § 5, stk. 1. 
 
Ansøger har udarbejdet volumenstudier, der viser, at lokalplanens 
intentioner om at sikre, at området fremstår med sluttet 
karrébebyggelse opfyldes bedst på den aktuelle ejendom med en 
bebyggelsesprocent, der svarer til nabobebyggelsen.  
 
Da den ansøgte tilbygning på Rentemestervej 17 medfører, at den 
samlede bebyggelsesprocent på de to ejendomme matr. nr. 5i og 1550 
Utterslev, København, forøges med 8 procent til herefter at udgøre 
134, og bebyggelsesprocenten på den ene ejendom er 133, vurderer vi, 
at bebyggelsens omfang og tæthed ikke vil virke usædvanligt eller 
fremmed i sammenligning med andre bebyggelser i området.  
 
Ejendommens bebyggelsesprocent skal, jf. tinglyst deklaration regnes 
under ét med naboejendommen matr. nr. 5i Utterslev, København 
(Rentemestergården). Rentemestergården har en bebyggelsesprocent i 
dag på 133 og øges samlet set kun med 1 procent således, at 
bebyggelsesprocenten bliver 134.  

 
På den aktuelle ejendom øges bebyggelsesprocenten fra 104 til 136.  
 
Bebyggelsen skal opføres med facade i de fastlagte vej- og 
byggelinjer, som vist på tegning nr. 27.117 i lokalplanen, jf. § 5, stk. 
2. 
 
Baggrunden for at meddele dispensation til en anden placering end 
fastlagt i lokalplanen er, at bebyggelsen opføres som tilbygning, og 
følger den eksisterende bygnings placering på grunden.  
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Bebyggelsen ikke må opføres i mere end 4 etager med udnyttet 
tagetage, jf. § 5, stk. 3. 
 
Ansøger ønsker at opføre øverste etage som penthouse frem for i 
overensstemmelse med lokalplanens mulighed for at opføre 
bebyggelsen med udnyttet tagetage.   
 
Da bygningen fremstår i overensstemmelse med planens intentioner 
om at holde facaden nede på maksimalt 4 etager, og fordi afslutning 
ved penthouseetage reelt giver en lavere bygningshøjde end ved 
etablering af udnyttet tagetage, vurderer vi, at det ansøgte er 
hensynsfuldt overfor omgivelserne. 
 
Den valgte udformning giver en arkitektonisk helhed i bebyggelsen, 
der harmonerer med aftrapningen af tilbygningens gavle og projektets 
hovedgreb, at etageboligbebyggelsen opføres ovenpå en eksisterende 
bygning, der fungerer som base for boligerne.  
 
Eksisterende bebyggelse ikke må ændres uden kommunens 
tilladelse, jf. § 6, stk. 1. 
 
Forvaltningen vurderer, at den ansøgte ændring af eksisterende 
bebyggelse, vil medføre et arkitektonisk løft til området og vil være i 
overensstemmelse med planens intentioner om at udvikle området til 
et tidssvarende bykvarter med boliger ud mod Frederikssundsvej.  
 
Udnyttet tagetage mod gade skal udformes med kviste, jf. § 6, stk. 3. 
 
Ansøger ønsker at afslutte bebyggelsen med penthouseetage. Derfor 
stilles der ikke krav om kviste i tagetagen. 
 
Der skal være adgang til opgange fra begge facader, jf. § 6, stk. 6. 
 
Stueetagen anvendes til butik. Taget på butikken bliver etableret som 
et stort fælles opholdsareal. Der er adgang til opholdarealet fra 
facadesiden via bred trappe og elevator. Opgange er orienteret ud mod 
fælles opholdsareal. Adgang fra facadesiden til trappeopgange vil ikke 
være hensigtsmæssigt i forhold til anvendelse og indretning af 
stueetagen. 
 
Friarealet for boliger skal udgøre være 60 pct. af boligetagearealet 
plus 15 pct. af erhvervsarealet i område I, jf. § 9, stk. 1. 
 
Forvaltningens begrundelse for at meddele dispensation fra bl.a. 
lokalplanens krav om friarealer til ophold er, at det ansøgte projekt 
samlet set forbedrer de fælles opholdsarealer på ejendommen og 
naboejendommen. Andelen der indrettes til fælles opholdsareal øges 
fra 29 til 39, når det hævede opholdsareal inddrages i vurderingen. 
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Den særlige situation, at friarealets indretning og anvendelse er fælles 
for den aktuelle ejendom og naboejendommen betyder, at der er 
mulighed for at etablere parkering og opholdsarealer mere frit mellem 
de to ejendomme, og på den måde opnå en bedre løsning til gavn for 
flere end tilfældet ville være, hvis man i behandlingen af den aktuelle 
ansøgning fastholdt lokalplanens krav om etablering af friareal skal 
ske på egen ejendom.  
 
Det areal på naboejendommen, som ansøger ønsker at etablere som 
friareal, er arealet mellem bebyggelsen på de to ejendomme. Projektet 
tilfører den samlede bebyggelse væsentlig kvalitet idet arealet bliver 
bundet sammen med det hævede opholdsareal på taget af 
butiksbygningen via en trappe. Derved skabes en ny attraktiv 
sammenhæng mellem nyt friareal på terræn og forareal ved 
dagligvarebutik mod Frederiksborgvej. 
 
 
Beskrivelse af projektet 
 
Der indrettes dagligvare- og udvalgsvarebutikker i stueetagen på hhv. 
1.710 og 722 m². Varelevering og affaldshåndtering fra butikker 
forudsætter adgang via naboejendommen som i dag. Parkering til 
butikker etableres på terræn. 
 
Ubebyggede arealer på naboejendom 
 
Naboejendommen er et tidligere kontorbyggeri, som i dag er 
ombygget og anvendes til boliger. Ansøger har ved landmåler fået 
opmålt den del af de ubebyggede arealer, der anvendes til ophold. En 
del af det ubebyggede areal er i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) 
registreret som vejareal, men det er kun de arealer langs Thoravej, 
som anvendes til parkering og fortov.  
 
De interne færdsels- og parkeringsarealer er ikke oplyst i BBR. 
Ansøger har oplyst, at der er et opholdsareal på naboejendommen på 
ca. 5.000 m², der er egnet til ophold. Tilbage er et ubebygget areal på 
ca. 4.500 m², der anvendes til internt trafikareal og parkering. 
 
Dermed udgør opholdsarealer på terræn en andel, der svarer til 29 
procent af boligarealet. Lokalplanen fastlægger, at friarealet skal 
udgøre en andel, der svarer til 60 procent. Bebyggelsesprocenten på 
naboejendommen er i dag 133. Lokalplanen fastlægger en maksimal 
bebyggelsesprocent på 110. 
 
1. – 4. sal tilbygning 
 
Ovenpå eksisterende bygning opføres en tilbygning i 4 etager på 3.900 
m², der anvendes til boliger. Den øverste etage udføres som 
penthouse, hvor facaden er trukket 1,2 m tilbage fra facadelinjen på 
gård- og gadeside.  
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Tilbygningen opføres som hjørnebygning, der bygges ud over 
indadgående hjørne i stueetagen ved indgang til dagligvarebutik. I 
gavle er tilbygningen aftrappet og fremstår derved som en helhed i 
afslutning øverst og mod naboer. Det bidrager til store boligkvaliteter 
i form af store private tagterrasser. Tilbygningen over det indadgående 
hjørne i stueetagen giver et stort overdækket torveareal i relation til 
indgangen til dagligvarebutikken. Fra torvearealet er der ved en bred 
trappe adgang til det hævede opholdsareal, som etableres ovenpå 
butikkerne. 
 
 
Fælles friarealer og private friarealer til boligerne 
 
På terræn – fælles friarealer 
 
Der var en rest på kun 335 m² friareal tilbage på terræn. Derfor er en 
forudsætning for at realisere projektet, at der etableres nye friarealer, 
som er egnede for ophold. 
 
Ansøger har indgået en aftale med naboejendommen om indretning af 
et internt trafikareal på ca. 900 m² til opholdsareal, mod at der til 
gengæld nedlægges et eksisterende friareal på ca. 100 m² til 
vendeplads mod Thoravej. Der med etableres der nye friarealer på 
terræn egnet til ophold på samlet 800 m² på naboejendommen. 
 
Dermed udgør friarealet på terræn til ophold samlet set for begge 
ejendomme fortsat en andel, der udgør 29 procent af det samlede 
boligareal, hvilket er den andel friarealet på naboejendommen udgør i 
dag. 
 
Hævede opholdsarealer - fælles 
 
Ovenpå butikkerne i stueetagen etableres et fælles opholdsareal på ca. 
1.200 m². Opholdsarealer er fælles for begge ejendomme i 
overensstemmelse med tinglyst deklaration om, at friarealer skal 
anlægges fælles for matr. nr. 5i Utterslev, København og matr. nr. 
1550 Utterslev, København. 
 
Det betyder, at andelen af friareal vil udgøre 39 procent i forhold til 
boligarealet på den aktuelle ejendom. Dvs. det øges med 10 procent 
fra 29 til 39. Samlet set øges friarealet til at udgøre 34 procent af 
boligarealet på de 2 ejendomme, når det hævede opholdsareal, der er 
tilgængeligt for beboere i begge ejendomme og etableret som fælles 
opholdsareal, indgår i vurderingen af opholdsarealernes kvalitet. 
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Hævede opholdsarealer - private 
 
Normalt inddrages de private friarealer ikke i vurderingen af om 
opholdsarealer er acceptable, men i dette tilfælde, hvor der etableres 
ca. 900 m² private udendørs opholdsarealer i relation til en 
boligbebyggelse på 3.900 m² vurderer vi, at de har et omfang, der 
betyder, at de har indflydelse på belastningen af de fælles friarealer. 
 
På den aktuelle ejendom betyder etableringen af private udendørs 
opholdsarealer, at der samlet er etableret opholdsarealer, der udgør en 
andel svarende til 62 procent af boligarealet. 
 
Parkeringsdækning 
 
Etablering af parkering forudsætter ikke dispensation, men har 
indflydelse på anlæg af friarealer på terræn. På terræn etableres den 
parkering, som butikken forudsætter. I parkeringskælderen etableres 
de parkeringspladser, som tilbygning på 1. – 4. sal vil udløse samt de 
parkeringspladser, som nedlægges på naboejendommen.  
 
Dispensation 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår 
af planlovens § 19, stk. 1. 
 
Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet. 
 
Naboorientering 
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal  
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen 
’Rentemestervej 17’ 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 til 
administrativ byggesagsbehandler Anni Møller. 
 
Eventuelle bemærkninger til projektet skal være modtaget senest den 
17. juni 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
  

http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer�
mailto:bygninger@tmf.kk.dk�
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Evt. kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

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

 
• Administrativ byggesagsbehandler Anni Møller, tlf. 33 66 52 

39. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Anni Møller 
 


