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Orientering 
 
Center for Bygninger har den 14. september 2015 modtaget en ansøg-
ning fra PLH arkitekter, vedrørende ændring af projekt for opførelse 
af kontorejendom på adressen Amerika Plads 29. 
 
Der er allerede tidligere dispenseret for bestemmelser i lokalplanen, 
men da projektet søges ændret, har vi vurderet, at I som umiddelbare 
naboer skal orienteres igen vedrørende projektændringen. Ændringen 
vedrører udformningen af taghuse (teknikhuse) på bygningen. 
 
Omfanget af taghuset øges i planomfang, men den generelle maksima-
le højde på taghuset reduceres væsentligt, som det fremgår 
af tegningsmaterialet, som ligger på Københavns Kommunes digitale 
høringsportal. Der er ikke søgt om andre ændringer af bygningens 
ydre udformning.  
  
Det ansøgte forudsætter dispensation fra lokalplan nr. 347 for ”Pak-
husvej”:  
 

• § 6, stk. 3. a) vedr. bygningshøjde langs den sydlige grænse. 
 
Det foreslås, at højden på taghuset mod nord sænkes ned til samme 
højde som taghusfløjen mod vest (bygningshøjde 29 m) for dermed at 
opnå en mere velproportioneret tagbygningskrop (uden niveauspring) 
set fra Kalkbrænderihavnsgade mm. Disse ændringer mod nord og syd 
kan udføres i en samlet bygningshøjde på 29 m. svarende til den an-
søgte taghushøjde mod vest. Dermed opnås at taghuset vil fremstå 
som en bygning med samme sternhøjde. 
 

• § 6 stk. 3 a) må den ”maksimale bygningshøjde langs den syd-
lige grænse højst være 25 m. 

 
Der er søgt om tilladelse til, at bygningshøjden langs den sydlige 
grænse (tilbagetrukket ca. 6,5 m fra gesims) øges med 4 m. fra 25 m. 
til 29 m. under forudsætning af, at taghuset langs den nordlige grænse 
sænkes fra 32 m til 29 m. 
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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: 
http://www.blivhoert.kk.dk/andrehoeringer, under navnet Amerika 
Plads 29, kan du se tegningsmateriale med illustrationer af projektet. 
Det er også via høringsportalen du indsender høringssvar. Personer 
som er fritaget for Digital Post har mulighed for at indsende bemærk-
ninger via mailadressen 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 illustratio-
ner af projektet i papirform, skal du henvende dig til Teknik og Miljø 
forvaltningen, administrativ byggesagsbehandler Thomas René Thom-
sen. Eventuelle bemærkninger til projektet skal være modtaget senest 
10. november 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 
 
 
Kontakt i denne sag 
 
Såfremt der er eventuelle spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

• Arkitekt Anders Grimm, tlf. 33 66 52 66. 
• Administrativ byggesagsbehandler Thomas René Thomsen, tlf. 

33 66 32 07. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas René Thomsen 
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