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Orientering 
 
Center for Bygninger modtog den 17. juni 2016 ansøgning om 
opførelse af en tilbygning til beboelse på ejendommen Renteme-
stervej 17. 
 
Center for Bygninger har tidligere i perioden fra den 20. maj til 
den 17. juni 2015 gennemført en naboorientering om dispensati-
on fra lokalplan 261 ”Provstevej” til opførelse af boliger og bu-
tikker på ejendommen Rentemestervej 17. Center for Bygninger 
modtog 14 indsigelser. 
 
Center for Bygninger meddelte dispensation til projektet den 14. 
juli 2015. Dispensationen blev påklaget i Natur- og Miljøklage-
nævnet, der gav klager medhold i, at lokalplan 261 ikke giver mu-
lighed for at anvende ejendommen til dagligvarebutik og udvalgs-
varebutikker. Sagen blev hjemvist til ny behandling i kommunen.  
 
Center for Bygninger har taget Natur- og Miljøklagenavnets af-
gørelse til efterretning og har nu modtaget en ansøgning om byg-
getilladelse, hvor der fortsat etableres boliger, men ikke indrettes 
butikker på ejendommen. 
 
Der gennemføres på den baggrund en ny naboorientering. Det 
ansøgte udgør fortsat 4 etager, der indrettes til beboelse, og eksi-
sterende bygning vil som i dag blive anvendt til erhverv. 
 
Der redegøres indledningsvist for de nødvendige dispensationer, 
hvorefter der gives en nærmere beskrivelse af projektet. Sidst i bre-
vet finder du en henvisning til Københavns Kommunes høringspor-
tal ”Bliv Hørt”. Her kan du se illustrationer m.m. 
 
 

Center for Bygnin-
ger 
Byggetilladelser 
Nord 
 
Njalsgade 13 
Postboks 416 
1504 København V 
 
Kundecenter 
Njalsgade 13 
2300 København S 
 
Telefon 
33 66 33 66 
 
Direkte telefon 
33 66 52 00 
 
E-mail 
bygninger@tmf.kk.dk 
 
www.kk.dk 
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Planmæssige forhold 
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, be-
kendtgjort den 23. januar 1996 og beliggende i lokalplanens områ-
de I. 
 
Endvidere er ejendommen omfattet af deklaration, lyst den 1. sep-
tember 2005, hvor det er fastlagt, at bebyggelsesprocenten på ejen-
dommene med matr.nr. 5i og 1550 Utterslev, København, skal reg-
nes under ét, og at friarealer, herunder parkering skal anlægges fæl-
les for begge. 
 
Servitutten har en mindre indflydelse på behandlingen af sagen, da 
fælles friarealer på ejendommen skal etableres på en måde, så der 
er adgang for beboerne på naboejendommen. Desuden betyder det, 
at arealerne på naboejendommen, som er placeret umiddelbart op 
ad ejendomsskel, indgår i Center for Bygningers vurdering af om-
rådets muligheder for og kvaliteter mht. udendørs ophold.  
 
 
Det ansøgte forudsætter dispensation fra følgende bestemmel-
ser: 
 
§ 5, stk. 1, § 5, stk. 2, § 5, stk. 3, § 6, stk. 1, § 6, stk. 3, § 6, stk. 6 
og § 9, stk. stk. 1. 
 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110, jf. § 5, stk. 1. 
Der er søgt om at opføre en tilbygning på i alt ca. 4050 m².  
 
Ejendommens bebyggelsesprocent er i Bygnings- og Boligregistret 
(BBR) oplyst til at udgøre 104.  
 
Der søges byggetilladelse til en bebyggelsesprocent på 140. På na-
bobebyggelsen med matr.nr. 5i, Utterslev, København, er bebyg-
gelsesprocenten 133. 
 
Center for Bygninger ligger til grund for dispensation for en højere 
bebyggelsesprocent, at den ansøgte bebyggelse i omfang er sæd-
vanlig i sammenligning med andre bebyggelser i området. 
 
Center for Bygninger vurderer, at lokalplanens intentioner om at 
opnå en særlig karakter i området som sluttet randbebyggelse ikke 
er mulige i området pga. den eksisterende bebyggelsesstruktur i den 
aktuelle karré, og at det ansøgte projekt i forhold til volumen og 



 
   
   

 
 
 
Side 3 af 9 
 
Sagsnummer: 
483054~038 
 
Matrikelnummer: 
1550 UT, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Rentemestervej 17 
 
Ejendomsnummer: 
512720 

placering på grunden er et godt bud på et alternativ, der er tilpasset 
omgivelserne i forhold til skala og arkitektonisk fremtræden.   
 
Ny bebyggelse skal opføres med facade i de fastlagte vej- og byg-
gelinjer, som vist på tegning nr. 27.117 i lokalplanen, jf. § 5, stk. 
2. 
Ny bebyggelse på ejendommen søges opført som tilbygning ovenpå 
eksisterende bebyggelse, der er opført i én etage. Eksisterende be-
byggelse er ikke opført i de fastlagte vej- og byggelinjer. 
 
Naboejendommen er heller ikke opført med bebyggelse i vej- og 
byggelinje. Derfor opnås lokalplanens intention om sluttet randbe-
byggelse bedst ved at opføre ny bebyggelse som ansøgt, og dermed 
i forlængelse af naboejendommens facadelinjer. 
 
Det er baggrunden for, at Center for Bygninger vurderer, at der kan 
meddeles dispensation til den ansøgte placering af ny bebyggelse 
på grunden   
 
Bebyggelsen ikke må opføres i mere end 4 etager med udnyttet 
tagetage, jf. § 5, stk. 3. 
Der er søgt om at opføre tilbygningen i 4 etager med øverste etage 
trukket tilbage fra facadelinjen og ikke som udnyttet tagetage. 
Dermed vil bygningen fremstå som opført i 5 etager. 
 
Center for Bygninger vurderer, at den ansøgte udformning sam-
menlignet med lokalplanens mulighed for at opføre 4 etager med 
udnyttet tagetage er en mere hensynsfuld bygningsform i forhold til 
omgivelserne. En bygning med 4 etager og f.eks. saddeltag med en 
hældning på 45° vil blive væsentligt højere end det ansøgte projekt.  
 
Den valgte udformning med tilbagetrukket tagetage med fladt tag, 
er bl.a. med til at give arkitektonisk helhed i bebyggelsen. Den ek-
sisterende bebyggelse danner base for tilbygningen, der er aftrappet 
i gavlene, og den tilbagetrukne øverste etage giver tilsvarende mu-
lighed for udendørs ophold. 
 
Eksisterende bebyggelse må ikke ændres uden kommunens tilla-
delse, jf. § 6, stk. 1. 
Tilbygningen på op til 4 etager er den væsentligste ændring, men 
også facaderne på den eksisterende bebyggelse ændres således, at 
bygningen kommer til at fremstå som en helhed, og nederste etage 
bliver åben ud mod Glasvej. Facaden langs Glasvej er en lukket 
facade i dag.  
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Center for Bygninger vurderer, at den ansøgte ændring af eksiste-
rende 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 Frede-
rikssundsvej.  
 
Ejendommen fremstår i dag med en relativt stor bygning i kun én 
etage omgivet af befæstede arealer. Den har hidtil været anvendt til 
salg, klargøring og reparation af biler. Naboejendommene er over-
vejende boligbebyggelser i 4 – 5 etager. Derfor fremstår ejendom-
men i dag som et af hullerne i gadens facaderække. Projektets ho-
vedgreb er kort beskrevet ovenfor, men kan suppleres med, at pro-
jektets skala er i god overensstemmelse med bebyggelserne på 
matr.nr. 5i og 1547, Utterslev, København. Den førstnævnte er 
Rentemestergården umiddelbart nabo til Rentemestervej 17 og den 
anden er den nyere bebyggelse ”Emaljehaven” på modsat side af 
Frederiksborgvej. 
 
Det er Center for Bygningers vurdering, at det ansøgte projekt er 
tilpasset omgivelserne, og at det bidrager positivt til områdets hel-
hed. 
 
Udnyttet tagetage mod gade skal udformes med kviste, jf. § 6, stk. 
3. 
Ansøger ønsker at afslutte bebyggelsen med øverste etage trukket 
tilbage fra facadelinjen. Derfor stilles der ikke krav om egentlige 
kviste i tagetagen. Dog ved trappetårne er facaden ikke trukket til-
bage, og trappetårne fremstår dermed som et kvistmotiv. 
 
Der skal være adgang til opgange fra begge facader, jf. § 6, stk. 6. 
Der er ved én trappeopgang, af i alt 5 opgange, ikke mulighed for at 
komme op til boligerne fra gadesiden. I det ene tilfælde skal bebo-
erne op på taget af den eksisterende bygning, og derfra ind i opgan-
gen.  
 
Taget på erhvervsbygningen bliver etableret som et stort fælles op-
holdsareal. Der er adgang til opholdsarealet fra facadesiden via 
bred trappe og elevator samt adgang via trappe fra naboejendom-
men med matr. 1550, Utterslev, København, i ejendommens syd-
vestlige hjørne.  
 
Bestemmelsen er særligt møntet på lokalplanens intention om, at ny 
bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse og skal således 
sikre en direkte adgang fra gaden til den enkelte bolig. I dette til-
fælde, hvor facaden er trukket langt tilbage fra vejlinjen, er be-
stemmelsen ikke et relevant hensyn. Adgang via fælles opholdsare-
al på taget af erhvervsdelen ved denne ene opgang af i alt 5 vurde-
res at være en hensigtsmæssig løsning.  
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Friarealet for boliger skal udgøre 60 pct. af boligetagearealet og 
15 pct. af erhvervsarealet i område I, jf. § 9, stk. 1. 
Ejendommens eksisterende friarealer er orienteret ud mod Rente-
mestervej og Frederiksborggade. Projektets hovedgreb er at bibe-
holde eksisterende bebyggelse og opføre en boligbebyggelse oven-
på. Dermed kan der etableres gode anvendelige opholdsarealer på 
ejendommen, som er skærmet mod trafikstøj.  
 
Indregning af hævede opholdsarealer i beregningen af ejendom-
mens friarealprocent forudsætter, at der meddeles dispensation fra § 
9, stk. 1, idet friarealerne primært etableres som hævede opholds-
arealer.  
 
Der opføres ca. 4050 m² bolig, og det eksisterende erhvervsareal 
udgør ca. 2450 m². Der forudsættes dermed et friareal, der samlet 
udgør (2340 + 365 m²) ca. 2700 m². 
 
Ejendommens friareal på terræn udgør (4655 m² matrikulært areal - 
2450 m² bebygget areal) ca. 2200 m². Arealet, der ikke anvendes til 
tilkørsel eller parkering, udgør ca. 750 m². Erhverv i stueetagen 
forudsætter ca. 365 m² friareal. Tilbage er et friareal på terræn, der 
udgør 385 m². Den del af taget på erhvervsbygningen, der ikke be-
bygges, etableres som opholdsarealer. Samlet udgør hævede op-
holdsarealer ca. 2050 m², og i disse 2050 m² er indregnet ca. 750 
m² private tagterrasser. Baggrunden for at indregne private tagter-
rasser i beregningen af opholdsarealet er, at de dels ligger i direkte 
forlængelse af fælles opholdsarealer og dels er relativt store og så-
ledes medvirker til at nedbringe behovet for fælles udendørs op-
holdsarealer. Dermed er der en friarealprocent på ejendommen på 
15 for den del, der må anvendes til erhverv, og fri- og opholdsareal  
på lidt over 60 for boligdelen.  
 
Center for Bygninger vurderer, at de ansøgte fri- og opholdsarealer 
er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner om at sikre 
tilstrækkelig mulighed for udendørs ophold både i forbindelse med 
erhverv og boliger på ejendommen. Da der altså kompenseres for 
manglende friareal på terræn med hævede opholdsarealer, vurderer 
vi, at der kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om friareal. 
 
Center for Bygningers vurdering er ikke afhængig af, at der evt. 
indgås aftale med naboejendommen matr.nr. 5i, Utterslev, Køben-
havn, om etablering af nyt opholdsareal på terræn på denne ejen-
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dom. Det er dog Center for Bygningers vurdering, at det foreslåede 
anlæg er med til at løfte naboejendommens friarealer væsentligt. 
Det foreslåede anlæg fredeliggør et ca. 800 m² stort areal på nabo-
ejendommen. Fra det nye opholdsareal på terræn er der adgang til 
de fælles opholdarealer på taget af den eksisterende erhvervsbyg-
ning på matr.nr. 1550, Utterslev, København. Der etableres således 
direkte forbindelse henover bygningen mellem matr.nr. 5i, Utters-
lev, København, og Frederiksborgvej. Øvrige anlæg på naboejen-
dommen, der evt. indgås aftale om mellem de respektive ejere, er 
ikke forhold, der indgår som vilkår for den ansøgte byggetilladelse 
til at opføre en tilbygning på ejendommen.  
 
 
Deklaration tinglyst den 1. september 2005 
 
Desuden forudsætter tilladelse, at kommunen vurderer ansøgningen 
i forhold til deklarationen, der fastlægger, at bebyggelsesprocent og 
friarealer samt parkering etableres, anvendes og regnes fælles. 
 
Fælles bebyggelsesprocent på ejendommene matr.nr. 5i og 1550 
begge Utterslev, København, hæves fra 126 til 134. Bebyggelses-
procenten på naboejendommen matr.nr. 5i, Utterslev, København, 
er 133 i dag.  
 
Friarealprocenten på ejendommene er i dag 29. Det ansøgte vil 
samlet set medføre en forbedring af friarealprocenten til at udgøre 
34. Når der etableres yderligere ca. 800 m² friareal på naboejen-
dommen matr.nr. 5i, Utterslev, København, vil friarealprocenten 
udgøre 38.  
 
Københavns Kommune vil ikke benytte sin påtaleret til at forhindre 
evt. indgåede privatretlige aftaler om etablering af nye forhold på 
naboejendommen matr.nr. 5i, Utterslev, København, der samlet set 
er en forbedring af beboernes muligheder for udendørs ophold.  
 
 
Beskrivelse af projektet 
 
Kælder 
Ejendommens kælder anvendes til parkering for boligbebyggelse, 
depotrum for boliger, teknikrum for ejendommen generelt samt 
affaldshåndtering for boligdelen. Et væsentligt argument i forhold 
til at projektet opføres som tilbygning, er blandt andet, at man op-
retholder kælderen og de dele af den eksisterende bygning, der na-
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turligt kan indgå i den fremtidige konstruktion og krav til bygnin-
gens ydre fremtræden.  
 
Der er således flere væsentlige bæredygtighedsperspektiver, som 
tilgodeses i det ansøgte projekt – genanvendelse af eksisterende 
byggeri med mindre nedbrydning og bortskaffelse til følge. Desu-
den løfter projektet ejendommens opholdsarealer fri af eventuelle 
forureningsproblemer og væk fra områdets trafik. 
 
Stueetagen 
Ejendommen kan jf. lokalplan 261 anvendes til bolig og serviceer-
hverv, som administration, liberale erhverv og undervisning, samt 
håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i om-
rådet og som kun medfører ubetydelig forurening. Stueetagen har 
hidtil været anvendt til autoværksted og salg af biler. Fortsættelse 
af eksisterende lovlig anvendelse er også en mulighed. 
  
Stueetagen udgør et samlet areal på ca. 2450 m² 
 
1. – 4. sal tilbygning 
Ovenpå eksisterende bygning opføres en tilbygning i 4 etager på ca. 
4050 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.  
 
Tilbygningen opføres som hjørnebygning, der bygges ud over ind-
adgående hjørne i stueetagen ved indgang til stueetagens erhvervs-
arealer. I gavle er tilbygningen aftrappet og fremstår derved som en 
helhed i afslutning øverst og mod naboer. Bygningens aftrapning 
tilfører boligerne kvaliteter i form af store private tagterrasser. Til-
bygningen over det indadgående hjørne i stueetagen giver et over-
dækket areal i relation til indgangen til bygningens eksisterende 
erhvervsdel. Fra det overdækkede areal er der en bred trappe op til 
det hævede opholdsareal, der etableres ovenpå butikkerne. 
 
Friarealer og hævede opholdsarealer 
Lokalplanen forudsætter, at der etableres friareal på ejendommen 
svarende til hhv. 60 % af boligarealet og 15 % af erhvervsarealet. 
Eksisterende byggeri på ejendommen er placeret således, at friarea-
lerne primært er orienteret mod hhv. Rentemester-
vej/Frederiksborggade og Glasvej. Alle arealerne er orienteret mod 
meget trafikerede gader og er derfor ikke attraktive som egentlige 
opholdsarealer. Der er søgt om tilladelse til at indrette tagfladen på 
den eksisterende erhvervsbygning til opholdsareal. En del af arealet 
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indrettes til private terrasser, men størstedelen indrettes til fælles 
opholdsareal, som er tilgængeligt for beboerne på naboejendom-
men med matr.nr. 5i, Utterslev, København. Ansøger har redegjort 
for, at der er et areal på ca. 700 m² på terræn, der indgår som friare-
al og hævede opholdsarealer på samlet ca. 2000 m², dels som fælles 
taghave og private taghaver på taget af den eksisterende erhvervs-
bygning, og dels som relativt store tagterrasser på de terrasserede 
gavle.  
 
Friarealer på terræn 
Der er en rest på ca. 400 m² friareal tilbage på terræn. Derfor er en 
forudsætning for at realisere projektet, at der etableres nye friarea-
ler, 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 vende-
plads mod Thoravej. Dermed 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 ud-
gør i dag. 
 
Hævede opholdsarealer 
I begrundelsen for dispensation ovenfor er det beskrevet, at der 
etableres ca. 1300 m² fælles hævede opholdsarealer og 750 m² pri-
vate hævede opholdsarealer. Der er adgang til opholdsarealerne fra 
gadesiden mod krydset Frederiksborgvej/Glasvej/Rentemestervej 
og på bagsiden mod naboejendommen med matr.nr. 5i, Utterslev, 
København. Der tilvejebringes således et nyt fælles friareal på 
ejendommen, som er skærmet mod trafikstøj fra de omgivende ve-
je. 
 
 
Dispensation 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det frem-
går af planlovens § 19, stk. 1. 
 
Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet. 
 



 
   
   

 
 
 
Side 9 af 9 
 
Sagsnummer: 
483054~038 
 
Matrikelnummer: 
1550 UT, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Rentemestervej 17 
 
Ejendomsnummer: 
512720 

 
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/rentemestervej-17-0 kan du se 
bilag med illustrationer af projektet. Det er også via høringsporta-
len 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 illustra-
tioner af projektet i papirform, skal du henvende dig til administra-
tiv byggesagsbehandler Kirsten Søie eller administrativ byggesags-
behandler Anni Møller.  
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 5. august 
2016, 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 Kirsten Søie, tlf. 33 66 
52 48. 

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

 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Kirsten Søie 

http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/rentemestervej-17-0

