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Høring i henhold til forvaltningsloven 
 
 
Center for Bygninger har den 6. april 2015 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til at opføre en beboelsesejendom på 5 etager med et samlet 
etageareal på 760 m² på adressen Bjelkes Allé 20. ejendommen udfø-
res som en huludfyldning/infill.  
 
Der indrettes 8 lejligheder i ejendommen og tagterrasse på 96 m² på 
taget. Der etableres i alt 4 parkeringspladser, heraf 3 i kælder.  
 
Samtidigt søges der om nedrivning af eksisterende villa og garage-
bygning på grunden.  
 
Den ansøgte ejendom har en højde på 22 m og en dybde på 12 m. 
 
Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 322 med et samlet fria-
realprocent på i alt 11. Herudover etableres hævet opholdsareal i form 
tagterrasse på 96 m².  
 
Projektet var i høring i perioden 13. juli – 10. august 2015 
 
Revideret projekt 
 
Vi har den 5. oktober 2015 modtaget et revideret projekt. Via adressen 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen Bjelkes Allé 
20” kan du se bilag med illustrationer af projektet. 
 
 
Projektet er ændret som følger: 
 

1. trappetårnet affases, så der derved kommer mindre skygge på 
de bagvedliggende ejendomme  

2. trappetårnet opføres af glas for at reducere skyggevirkningen, 
3. garagebygning og mur i skel fjernes 
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Vedrørende den eksisterende villa på grunden 
 
Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på at den villa, der i 
dag ligger på grunden, har save-værdi 6 (som svarer til middel beva-
ringsværdi) jf. Kulturstyrelsens SAVE-undersøgelse. Se mere på 
www.kulturarv.dk. 
 
Planforhold 
 
Ejendommen er placeret i et område, der i rammerne i Kommuneplan 
2011 er fastlagt til område til boliger (B5-område). I området må der 
opføres bebyggelse med en højde på maks. 24 m. Bebyggelsesprocen-
ten må ikke overstige 150 og friarealprocenten skal være mindst 40 
for boliger og 10 for erhverv.  
 
Der skal i B5-områder indrettes mindst 1 parkeringspladser pr. 200 m² 
og maks. 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal. 
 
Byggelovgivningen 
 
Center for Bygninger skal i forbindelse med sagsbehandlingen af pro-
jektet foretage en helhedsvurdering i henhold til bygningsreglementets 
bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bestemmelserne i BR10, kap. 
2.3.1, nr.1-6 vil indgå i vurderingen. Denne helhedsvurdering berører 
bebyggelsens samlede omfang i forhold til ejendommens bebyggelse 
og nabobebyggelse.  
 
Høring 
 
Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om 
sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først 
herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19)  
 
Da det ansøgte projekt øger bebyggelsens samlede omfang og ændrer 
på de eksisterende forhold, anses nedenstående ejendomme som part i 
sagen.  
 
 
Berørte parter 
 
Samtlige husstande, butikker og kontorer på ejendommene matrikel-
nummer 1035, 1038, 1039, 1041, 1042, 1082, 1172, 1142, 1246, 2897, 
2898, 2899 og 2900 Udenbys Klædebo Kvarter, København. 
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Høringssvar  
 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under titlen Bjelkes Allé 
20” 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 bygnin-
ger@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 Tina Benson, tlf. 33 66 19 82 eller Administra-
tiv byggesagsbehandler Laila Saabye, tlf. 33 66 53 57. Eventuelle be-
mærkninger skal være modtaget senest 5. november 2015, hvorefter vi 
vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Laila Saabye 
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