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Følgebrev 

Supplerende materiale til sagen:  

Værnedamsvej 7-9. Matr. Nr. 78b. 

J. Nr.: 02.34.00-P19-114017 

 

Hermed fremsendes på vegne af bygherre 360 North Management, supplerende materiale, 
som svar på fremsendte brev, dateret den 22. november 2017 herunder bilag som dispensa-
tionsansøgning fra krav om én parkeringsplads pr. bolig og krav om opholdsarealer. 

 

Herunder henvises til punkterne fra ovennævnte brev. 

 

Pkt. 1 Redegørelse for niveaufri adgang til de 3 nye lejligheder 

Der er indarbejdet niveaufri adgang til alle boligenheder i det reviderede projekt. Eksiste-
rende bagtrapper (3 stk.) nedlægges til fordel for nye elevatorer. I den forbindelse vil de ek-
sisterende hovedtrapper blive brandsikret ved brug af sprinkling.  

De 3 nye elevatorer, vil ikke alene give niveaufri adgang til de nye tagboliger, men også de 
øvrige eksisterende lejemål samt erhvervslejemålene i stueplan. 

Se bilag 02 tegninger. 

 

Pkt. 2 Dispensationsansøgning som redegør for hvordan ovennævnte principper for 
boligvækst ses indarbejdet i projektet, ex. Opgradering af opholdsarealer, etablering 
af niveaufri adgang til eksisterende lejligheder.  

Ved at etablere elevatorer og dermed opnå en forbedring af tilgængeligheden i ejendommen, 
vurderes dette, at tilføje en øget værdig til bebyggelsen og medvirke til at gøre bebyggelsen 
mere tidssvarende.  

Samtidig bestræbes det, at respektere den eksisterende tagopbygnings udformning, ved at 
fastholde de eksisterende taghældninger. Dette er medvirkende til at fastholde bygningens 
arkitektoniske værdi. 

 

Ydermere opgraderes gårdmiljøet, da et større areal udlægges til friareal og der samtidig 
tænkes i at forskønne de generelle forhold i gåden – se foto af eksisterende forhold herunder. 

De nuværende parkeringsforhold i gården som udgør 5 pladser, vil i den forbindelse blive re-
duceret. Der søges derfor dispensation herom. Bygherre er bekendt med Regulativet for Fre-
deriksberg Kommunens parkeringsfond og muligheden for at fravige betingelserne, ved at 
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indbetale til parkeringsfonden i henhold til gældende regler. Se bilag 03, Dispensationsan-
søgning. 

 

  

Eksisterende gårdmiljø.  

 

Pkt. 3 Reviderede facadetegninger, hvor ændringer i tagfladen er tilpasset i forhold til 
altanmanualen og ejendommens oprindelige arkitektur. 

Udformning af de tilrettede facadetegninger og kviste samt altankviste, tilgodeser så godt 
som muligt de anbefalinger som er beskrevet i Frederiksbergs kommunes altanmanual.  

De nye kviste er udformet med respekt for bygningens oprindelige arkitektur og konstrueres 
i klassiske materialer og i afdæmpede farver. Se bilag 02. Tegninger er revideret iht. teg-
ningslisten. Samt bilag 04, renderinger. 

 

Pkt. 4 Renderinger af ejendommens ydre fremtræden med de ansøgte ændringer sam-
menholdt med fotos af den eksisterende ejendom. 

Se bilag 04. Renderinger, billeder af ”før og efter” 

 
 
 
Ejendommens fremtidige areal og friareal 
 
Ovenstående tiltag medfører ændringer til ejendommens areal og friareal. Disse fremgår af ne-
denstående: 
 
I alt forventes således følgende udvidelser: 
 
Bygning 1 101 m2 
Bygning 2 192 m2 
____________________________________   
  
I alt 293 m2 
 
Det ombygggede areal bliver til tre lejligheder:  

 Nr. 7, 5 sal 100,6 m2 
 Nr. 9, 5. tv.  91,2 m2 
 Nr. 9, 5. th.  101,1 m2 
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Friarealer  
 

BBR  
Bebygget areal 

 Eksisterende 
Bygningsareal 

 Fremtidige 
Bygningsareal 

Bygning 1 97 m2 485 m2  586 m2 

Bygning 2 207 m2 1002 m2  1194 m2 

Bygning 3 191 m2 447 m2  447 m2 

I alt 495 m2 1934 m2  2227 m2 

     

Matrikulært areal 1164 m2    

     

Bebyggelses procent 1934 / 1164 x 100 166% 2227 / 1164 x 100 191% 

Friareal 1164 - 495 669 m2 669 + 2 x 2   673 m2 

Friareal procent 669 / 1934 x 100 34,5% 673 / 2227 x 100 30% 

 
 

Bilag lagt ud på Byg- og Miljø sammen med nærværende følgebrev 

1. Tegningsliste dateret 2017-12-20 

2. Tegninger 

3. Dispensationsansøgning 

4. Renderinger 

 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Morten Larsen  
   
Projektleder, Bygningskonstruktør MAK 
  
+45 4171 8221  
mol@gottliebpaludan.com  


