
 

 

 

På vegne af Byggeri København fremsender 

Urbanplanen Syd med tilhørende forslag til kommuneplantill

Bebyggelsens omfang og placering 

• §5 stk. 2 beskriver, at bebyggelse

Byggefelt D er tilpasset en bygningskrop som ikke lever op til de nye krav der er fremkommet gennem 

byggeprogram- og dispositionsforslagsfa

regulært (med færre knækpunkter) og arealmæssigt større

hensigtsmæssigt kan opfylde de krav og ønsker der i den seneste proces er stillet 

forvaltninger. 

 

Bebyggelsens ydre fremtræden 

• §6 stk. 2 pkt. j) Skal teksten, forstås således

ønsker man en åben base (50%) 

bygges 1-2 etager, vil der på ingen måde kunne opfylde

stadig skal have en base for hele bebyggelsen der er 50 % åben, vil vi ikke på øverste etage kunne overholde 

dagslyskravet (15% af rummenes gulvareal).

 

• §6 stk. 2 pkt. m) beskriver, at transparente partier hverken må afblændes eller tilklæbes helt eller delvist. Det 

bør præciseres om dette ligeledes er gældende ved 

være en uoverensstemmelse med §6 stk. 4 omhandlende facadeudstyr, herunder solafskærmning.

 

Ubebyggede arealer 

• §7 stk. 8 beskriver, at etablering af nye træer skal ske iht. tegning 4. Disse placeri

arbitrær måde som ikke har nogen sammenhæng med den fremtidige disponering af udearealer eller bygninger. 

Nyplantede træer bør være beskrevet fleksibelt i lokalplanen, så de kan indpasses i institutionernes øvrige 

udearealer samt i forhold til LAR projektet 

begrænsende beskrivelse findes i §7 stk. 15, der tilmed låser indretningen af forpladsen med krav om præcis 

placering af 3 nyplantede træer på pladsens vestlige s

nye/eksisterende træer på tegning 4. Med 

placeres eksakt som vist på tegning 4.

 

• Det er uklart i lokalplanen hvem de mange ”nye træer” 

der ønskes. I videst muligt omfang foreslås

 

Regnvand 

• §9 stk. 2 angiver et tværsnit i skybrudsvejen på ca. 3 m². Jf. notat fra HOFOR er det tilstrækkeligt 

på 1,5 m² til skybrudsvejen. Dette bør tilpasses i lokalplanen.

 

 

 

På vegne af Byggeri København fremsender TREDJE NATUR hermed høringssvar vedr. forslag til lokalplan 

forslag til kommuneplantillæg. 

stk. 2 beskriver, at bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med det på tegning 2 viste byggefelt

Byggefelt D er tilpasset en bygningskrop som ikke lever op til de nye krav der er fremkommet gennem 

og dispositionsforslagsfasen, og vi vil derfor anbefale, at dette felt udformes mere generelt

færre knækpunkter) og arealmæssigt større, så lokalplanen tillader en bygning der mere 

hensigtsmæssigt kan opfylde de krav og ønsker der i den seneste proces er stillet 

forstås således at man ønsker en åben facade (50%)

 i hele bebyggelsen? I tilfælde af, at hele basen skal være 50% åben og 

på ingen måde kunne opfyldes energikrav 2020. Hvis vi bygger højere end 2 etager og 

stadig skal have en base for hele bebyggelsen der er 50 % åben, vil vi ikke på øverste etage kunne overholde 

skravet (15% af rummenes gulvareal). Det ønskes, at beskrivelsen præciseres eller udgå

§6 stk. 2 pkt. m) beskriver, at transparente partier hverken må afblændes eller tilklæbes helt eller delvist. Det 

bør præciseres om dette ligeledes er gældende ved anvendelse af solafskærmning i område 2. Det vil i så fald 

være en uoverensstemmelse med §6 stk. 4 omhandlende facadeudstyr, herunder solafskærmning.

at etablering af nye træer skal ske iht. tegning 4. Disse placeri

arbitrær måde som ikke har nogen sammenhæng med den fremtidige disponering af udearealer eller bygninger. 

Nyplantede træer bør være beskrevet fleksibelt i lokalplanen, så de kan indpasses i institutionernes øvrige 

LAR projektet - deres placering i lokalplanen må ikke være en begrænsning. Samme 

begrænsende beskrivelse findes i §7 stk. 15, der tilmed låser indretningen af forpladsen med krav om præcis 

placering af 3 nyplantede træer på pladsens vestlige side. Desuden er der kollision mellem LAR og placering af 

nye/eksisterende træer på tegning 4. Med de korrekte bredder på LAR renden vil de viste træer ikke kunne 

placeres eksakt som vist på tegning 4. 

Det er uklart i lokalplanen hvem de mange ”nye træer” markeret på tegning 4 tilhører

I videst muligt omfang foreslås, at nye træer etableres som Partnerskabstræer

§9 stk. 2 angiver et tværsnit i skybrudsvejen på ca. 3 m². Jf. notat fra HOFOR er det tilstrækkeligt 

Dette bør tilpasses i lokalplanen. 
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høringssvar vedr. forslag til lokalplan 

skal opføres i overensstemmelse med det på tegning 2 viste byggefelter. 

Byggefelt D er tilpasset en bygningskrop som ikke lever op til de nye krav der er fremkommet gennem 

sen, og vi vil derfor anbefale, at dette felt udformes mere generelt og 

så lokalplanen tillader en bygning der mere 

hensigtsmæssigt kan opfylde de krav og ønsker der i den seneste proces er stillet af Københavns Kommunes 

(50%) mod forpladsen (byrum b) eller 

sen skal være 50% åben og der 

energikrav 2020. Hvis vi bygger højere end 2 etager og 

stadig skal have en base for hele bebyggelsen der er 50 % åben, vil vi ikke på øverste etage kunne overholde 

præciseres eller udgår. 

§6 stk. 2 pkt. m) beskriver, at transparente partier hverken må afblændes eller tilklæbes helt eller delvist. Det 

anvendelse af solafskærmning i område 2. Det vil i så fald 

være en uoverensstemmelse med §6 stk. 4 omhandlende facadeudstyr, herunder solafskærmning. 

at etablering af nye træer skal ske iht. tegning 4. Disse placeringer låser træerne på en 

arbitrær måde som ikke har nogen sammenhæng med den fremtidige disponering af udearealer eller bygninger. 

Nyplantede træer bør være beskrevet fleksibelt i lokalplanen, så de kan indpasses i institutionernes øvrige 

ikke være en begrænsning. Samme 

begrænsende beskrivelse findes i §7 stk. 15, der tilmed låser indretningen af forpladsen med krav om præcis 

ide. Desuden er der kollision mellem LAR og placering af 

LAR renden vil de viste træer ikke kunne 

tilhører, samt hvor store træer 

at nye træer etableres som Partnerskabstræer. 

§9 stk. 2 angiver et tværsnit i skybrudsvejen på ca. 3 m². Jf. notat fra HOFOR er det tilstrækkeligt med et tværsnit 



 

 

 

Tilkørselsvej til Specialfritidsinstitution 

• Den forventede tilkørselsvej til den fritliggende s

indarbejdet i lokalplanen. Hvor tilkørsels

foreslår, at de i lokalplanen markeres som ”eksisterende træ, der kan fældes”. 

Se markering på nedenstående billede

På vegne af Byggeri København, 

 

Dennis Rasmussen 

TREDJE NATUR 

 

 

n forventede tilkørselsvej til den fritliggende specialfritidsinstitution, syd for Dyveke Skolen 

tilkørselsvejen optimalt placeres, står der i dag 1-

markeres som ”eksisterende træ, der kan fældes”.  

billede. 
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, syd for Dyveke Skolen er ikke 

-2 bevaringsværdige træer. Vi 


