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Ansøgning om byggearbejder på Værnedamsvej 7-9, 1819 Frederiksberg C 

Hermed fremsendes på vegne af bygherre, 360 North Management, ansøgning om byggear-
bejder på ovenstående bygning. Ansøgningen er indsendt digitalt via By, Byggeri og Ejen-

domme og indeholder ud over nærværende brev dokumenter iht. bilagslisten sidst i dette 

brev. 

 

Nærværende brev omhandler følgende: 

• Byggesagen generelt 

• Bygningen 
• Omfang og etapedeling 

• Indretning og fremtidig anvendelse 

• Facader 
• Parkering  

• Adgangsforhold  

• Friarealer  
• Energiforhold 

• Støjforhold 

• Statiske forhold 
• Brandmæssige forhold 

 

Byggesagen generelt 

360 North Management ønsker at ombygge Værnedamsvej 7-9, 1819 Frederiksberg C (ma-
trikel 78b), med henblik på at indrette loftetagen, som tre boliger. Omfang fremgår af med-

sendt tegningsmateriale.  

 

Bygningen 

Gældende lokalplaner: Lokalplan nr. 76 af maj 1992 og Lokalplan nr. 79 af november 1993. 

 

Ejendommen er opført i 1884 (Bygning nr. 1) og 1900 (Bygning nr. 2). Den består af stue 

etage, 1. – 4. sal samt kælder og loftetage. Arealer fremgår af nedenstående opgørelse.  

 

Nuværende etageareal på Værnedamsvej 7 – 9 (matrikel 78b) er ifølge BBR 1.934 m2 på 
stueetage til og med 4.sal + 276 m2 i kælderetager (74 m2 i bygning 1 + 202m2 i bygning 2 + 0 

m2 i bygning 3). 

Derudover er der 264 m2 på tagetagen som i dag benyttes til opbevaring for eksisterende le-
jemål.  
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Omfang  

360 North Management, som ejer matriklen, ønsker at udføre ombygningen af tagetagen 
samt ændringer af 4. sal for at give adgang til denne. 

Det samlede omfang af nedrivning kan ses af vedlagte tegninger af eksisterende forhold, se 

Bilag 1, Tegningsliste. 

 

I alt forventes således følgende udvidelser: 

 

Bygning 1 95 m2 

Bygning 2 194 m2 

__________________________________________________       

I alt 289 m2 

 

Indretning og fremtidig anvendelse af det ombyggede areal 

Eksisterende trapper forlægges således at disse giver adgang til tagetagen. Eksisterende bag-
trapper bevares og bruges som flugtvejstrapper. Det ombygggede areal bliver til tre lejlighe-

der:  

• Nr. 7, 5 sal 95,3 m2 

• Nr. 9, 5. tv.  91,6 m2 

• Nr. 9, 5. th.  102,3 m2 

 

Alle lejligheder udføres med badeværelse og køkken. Lejlighedsdisponeringerne ses af ved-

lagte tegninger af fremtidige forhold, se Bilag 1, Tegningsliste. 

  

Facader  

Ændringer i eksisterende facader foretages under hensyntagen til facadernes bevarings-

værdi.  

 

Eksisterende gesimser og karnapper bibeholdes. Vinduer erstattes af nye vinduer og der 

etableres kviste for at opnå bedre daglysforhold og rumlighed i lejlighederne. Facade mod 

gård ændres hældning på tag ligesom tagkip hæves ca. 0,5 m for at opnå tilstrækkelig lofts-
højde på 2,5 m. 

 

Gadefacader, eksisterende 

Facaden mod Værnedamsvej vil taghældning bevares og tagkip hæves. Tagmaterialet udfø-

res som eksisterende. 

 

Gårdfacader, eksisterende 

Taghældning ændres og der etableres vinduer, som understøtter de funktioner, som vender 

ud mod gården. Ovenlysvinduer vil ligeledes bliv etableret i tag. 
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Parkering  

Parkering i gård forbliver uændret. 

 

Friarealer  

BBR  

Bebygget areal 

 Eksisterende 

Bygningsareal 

 Fremtidige 

Bygningsareal 

Bygning 1 97 m2 485 m2  580 m2 

Bygning 2 207 m2 1002 m2  1196 m2 

Bygning 3 191 m2 447 m2  447 m2 

I alt 495 m2 1934 m2  2223 m2 

     

Matrikulært areal 1164 m2    

     

Bebyggelses procent 1934 / 1164 x 100 166% 2223 / 1164 x 100 190% 

Friareal 1164 - 495 669 m2 669 + 100 + 3 X 3 778% 

Friareal procent 669 / 2223 x 100 34,5% 778 / 2223 x 100 35% 

 
 

Installationer 

Nye vand og afløbsinstallationer tilpasses og dimensioneres i henhold gældende SBI-anvis-

ning jf. bygningsreglementet og DS 432:2009 samt DS 439:2009. Ligeledes for varmeinstalla-

tioner tilpasses og dimensioneres i henhold til gældende SBi-anvisning jf. bygningsreglemen-

tet og DS 469: 2013.  

 

Forsyningsforhold 

Ejendommen er forsynet med fjernvarme og brugsvandstik til teknikrum i kælder. 

 

Spilde- og regnvandsanlæg 

Der udføres komplet afløbssystem, for regn og spildevand, med tilslutning til eksisterende 
installationer.  

Alle vådrum forsynes med gulvafløb. Alle dele af afløbsinstallationerne i bygningen bliver til-

gængelige for servicering, vedligeholdelse og reparation.  

  

Energiforbrug  

Byggeriet udføres i henhold til BR15, således udføres klimaskærmen og tekniske installatio-

ner svarende til BR15 kap. 7.4.2. Generelt udføres vinduer og konstruktioner med U-værdier 
der overholder minimumskravet, samt overholdelse af forholdet mellem nye vinduesarealer 

og etageareal. Varmetabsrammen vil blive eftersendt. 
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Varmeanlæg 

Boligernes primære opvarmning sker via radiatorer forsynet med termostatventiler. Bade-

værelser opvarmes med gulvvarme, som styres af rumtermostat. Der etableres varmemålere. 

Nyt varmeanlæg tilsluttes eksisterende varmeanlæg.  

Ledninger for varme isoleres i henhold til gældende normer. Isoleringen afsluttes med ren-

gøringsvenlige overflader. Varmecentralen er placeret i kælderetagen. 

 

Indretning og af tekniske anlæg foretages således, at udskiftning, service og udvidelser kan 

foretages uden hindring fra andre installationer eller bygningsdele. Komponenter placeres 

således, at betjening kan foretages på en logisk og nem måde uden brug af værktøj, stiger el-
ler andet udstyr. 

 

Vandinstallationer 

Ejendommen forsynes med brugsvandsstik ført ind i teknik rum placeret i kælder.  

Tag boligenhederne tilsluttes eksisterende brugsvandsinstallationer og der etableres bimå-

lere for afregning af vandforbrug.  

Alle nye tapsteder forsynes med afspærringsventiler. Skjulte rør udføres som udskiftelige 

PEX-rør lagt i tomrør. Installationen udføres således, at unødvendig opvarmning og lang op-

holdstid i den kolde brugsvandsinstallation undgås. 

Installationen udføres med tilgængelige samlinger. Derudover tages der højde for galvanisk 

tæring. 

 

De nye ledninger for varmt brugsvand og cirkulation isoleres i henhold til gældende normer, 
og ledninger for koldt brugsvand kondensisoleres.  

 

Alle armaturer udføres som vandbesparende armaturer. 

Alle armaturer monteres med serviceventiler og let demonterbare af hensyn til afkalkning og 

reparation. 

 

Ventilation 

I hver tag boligenhed etableres balanceret ventilationssystem med varmegenvinding iht. 

gældende krav. Der etableres decentrale ventilationsanlæg i hver tag boligenhed. 

Ventilationssystem er med aftræk fra køkken og bad. Indblæsning i opholdsrum. Frisklufts-
indtag og afkast fra decentrale anlæg føres op over tag, og placeres således der ikke forekom-

mer kortslutning mellem dem. 

 

Støjforhold 

Lejligheder skal danne en sund ramme om beboernes hverdag. Dette stiller krav til et sundt 

og godt indeklima, hvor både temperaturforhold, luftkvalitet, akustik og støj samt den visu-
elle komfort tænkes sammen i en helhedsløsning.  

Der skal hertil sikres gode akustiske forhold samt at støjtransmission mellem boligenheder 

og mellem støjfølsomme områder dæmpes så vidt muligt.  

Krav til lodret lydtransmission mellem tagboligerne og underliggende boliger, har erfarings-
mæssigt vist sig svære at imødekomme. Der vil blive eftersendt redegørelse fra akustiker.  
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Statiske forhold 

Statisk dokumentation vedrørende bærende konstruktioner vil blive eftersendt. 

 

Brandmæssige forhold 

Nye boliger forsynes med forskriftsmæssige redningsåbninger og to af hinanden uafhængige 
flugtveje fra boligerne. 

 

Tidsplan 

Eftersendes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Larsen  

   

Projektleder, Bygningskonstruktør MAK 

  

+45 4171 8221  

mol@gottliebpaludan.com  

 

 

 

Bilag 

1. Tegningsliste, for vedlagte tegninger,  

2. Fuldmagt fra bygherre 

 

 


