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305. Nyelandsvej 10, Ansøgning om ny bolig i tagetagen
Åbent - 02.34.00-P19-282-15

Overskrift

Nyelandsvej 10, Ansøgning om ny bolig i tagetagen

Resumé

By- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning om etablering af én ny bolig med tilhørende taghave mod 
gaden på Nyelandsvej 10 i en ny forhøjet tagkonstruktion. Det ansøgte kræver dispensation fra krav om 
etablering af én parkeringsplads og 32 m2 opholdsareal samt fra de bevarende bestemmelser i Lokalplan 
189. 
 
Sagen relaterer sig til temadiskussionen mellem By- og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget den 2. 
maj 2016 om boligtilvækst på Frederiksberg, og er et eksempel på boligtilvækst i form af en ny bolig i den 
eksisterende boligmasse, og skal således vurderes i forhold til principperne.

Beslutning

Flertalsindstillingen vedtoges med 22 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø).

Indstilling

Thyge Enevoldsen ønskede sagen oversendt til kommunalbestyrelsens behandling.
 
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen, Lars 
Berg Andersen og Michael Vindfeldt) indstiller, at der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder,
1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads,
2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer,
3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser ud fra en konkret vurdering af projektet på 
det pågældende sted, idet projektet forudsættes opført uden espalieret
 
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at der ikke gives principiel tilladelse til det 
ansøgte.
 
Forvaltningen blev anmodet om at følge byggeriet tæt og ønskede en besigtigelse og evalueringssag, når 
byggeriet er færdigt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilbagesendte på mødet den 3. oktober 2016 sagen til By- og Miljøudvalget, idet der 
ønskes en ny vurdering af forholdet til lokalplanen og præcedensvirkning.
 
Der blev rejst spørgsmål om, hvorfor det ansøgte kræver dispensation fra Lokalplan 189. En bestemmelse i 
en lokalplan kan formuleres som en forholdsnorm eller en kompetencenorm. Forholdsnormer beskriver 
direkte, hvad der er tilladt og/eller hvad der ikke er tilladt, mens en kompetencenorm giver mulighed for en 
konkret fravigelse af en lokalplanbestemmelse. Den kan være formuleret således, at hovedreglen er et 
forbud, men at kommunen har mulighed for, efter en konkret vurdering og evt. under forskellige 
forudsætninger, alligevel at tillade bestemte dispositioner. Kommunens udnyttelse af sådanne 
kompetencenormer skal gennemføres ved en dispensationsprocedure efter bestemmelserne i planlovens § 
19 og under iagttagelse af bestemmelserne i planlovens § 20 om forudgående naboorientering.
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I nærværende sag vil der være tale om en udnyttelse af en kompetencenorm. Lokalplan 189 bestemmer i 
afsnit 6.1 at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på nogen måde ændres i deres 
ydre fremtræden. Denne bestemmelse er overordnet og formuleret som en forholdsnorm. Men i afsnit 6.17 
åbnes vha. en kompetencenorm mulighed for, at fravige den overordnede bestemmelse, under nogle 
bestemte forudsætninger: "Grønne taghaver kan etableres i overensstemmelse med bilag 4, vejledningen 
”Din nye altan - fra idé til ibrugtagning”. En tilladelse til taghaven på Nyelandsvej 10, vil altså kunne gives, så 
længe det konkret vurderes, at projektet er i overensstemmelse med altanmanualen, men den vil skulle 
gennemføres som en dispensation fra den overordnede bestemmelse om, at bevaringsværdige bygningers 
ydre fremtræden ikke må ændres. 
 
Der blev også ved Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2016 rejst spørgsmål om sagens mulige 
præcedensvirkning. 
 
Kommunen skal, ved behandlingen af en ansøgning om dispensation, overholde almindelige 
forvaltningsretlige principper, herunder lighedsgrundsætningen, som indebærer, at kommunen ikke må 
udøve usaglig forskelsbehandling. Dvs. at der skal være en saglig begrundelse for at nå til forskellige 
resultater, hvis der er tale om forhold, der i det væsentlige er ens. Altså kan der kun ske usaglig 
forskelsbehandling, når der er tale om to helt ens situationer.
 
Der er meget sjældent to byggesager, som er helt ens, og enhver afgørelse træffes på baggrund af en 
vurdering af konkrete forhold i hvert enkelt tilfælde. Men hvis kommunen i fremtiden modtager en ansøgning 
om lige netop etablering af en ny tagbolig med taghave mod gaden, i en tilsvarende ejendom med samme 
bevaringsværdier, beliggende på den del af Nyelandsvej som er omfattet af lokalplan 189, vil der givetvis 
være tale om forhold, der i det væsentlige er ens, og forvaltningen vil være forpligtet til at træffe samme 
afgørelse som i nærværende sag.
 
Da det er første gang, der etableres en taghave i Svømmehalskvarteret, vil forvaltningen foretage en 
evaluering af det færdigbyggede projekt, således at konsekvenserne af en sådan ombygning 
anskueliggøres.
 
Tidligere sagsfremstilling:
Tegnestuen NB4 arkitekter ansøger på vegne af ejeren om at indrette en ny bolig på 128 m2 i hele 
ejendommens tagetage med tilhørende taghave på 32 m2 mod gaden i hele ejendommens bredde.
Ejendommen har i dag et traditionelt københavnertag uden kviste. Dette erstattes af en ny 50 cm højere 
tagkonstruktion med et ekstensivt grønt tag (sedum) på hele den flade øverste del af taget og en 
semiintensiv (græsarter og sedum) privat taghave i den skrå tagflade. Den eksisterende taggesims bevares. 
Mod gården vil den skrå tagflade få samme hældning som den eksisterende, og der isættes 6 nye 
tagvinduer i stedet for de 8 mindre tagvinduer, der er i dag.
 
Projektet er blevet bearbejdet i dialog med By- og Miljøområdet for at sikre overensstemmelse med 
lokalplanens krav til taghaver, som beskrevet i vejledningen "Din nye altan - fra idé til ibrugtagning". 
Krav om etablering af en parkeringsplads på egen grund kan ikke opfyldes, derfor søges der om 
dispensation fra dette mod indbetaling af 262.020 kr. til parkeringsfonden.
 
Det ansøgte udløser krav om tilvejebringelse af 64 m2 opholdsareal, hvoraf taghaven opfylder 32 m2. Der er 
ikke mulighed for etablering af yderligere opholdsareal på matriklen, hvorfor der ligeledes søges om 
dispensation fra dette. Ejendommens eksisterende opholdsareal er en del af et større sammenlagt 
gårdanlæg af høj kvalitet.
 
Høring
Projektet blev sendt i høring, dels i selve ejendommen, da det er en udlejningsejendom, dels i tre 
ejendomme overfor på Nyelandsvej, samt i tre ejendomme på Folkvarsvej på den modsatte side af karréen.
Der blev i alt udsendt høringsbreve til 144 adresser, og der er indkommet fire høringssvar, hvoraf ét var en 
samlet indsigelse fra beboerne i fem lejligheder i ejendommen skråt overfor - på Nyelandsvej 9. Herudover 
var 2 af svarene fra ejendommen lige overfor og et enkelt var fra ejendommen på den modsatte side af 
karréen. Indsigelserne omhandler primært bekymring over indbliksgener for lejlighederne overfor, støjgener 
fra ophold i taghaven og mangel på arkitektonisk sammenhæng med resten af bebyggelsen.



Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 
14. november 
2016

Sidetal:  6

 
Foreningen for Bygning- og Landskabskultur på Frederiksberg er ligeledes blevet hørt. De gør indsigelse 
mod projektet med den begrundelse, at taghaven vil ødelægge ejendommens arkitektoniske udtryk og bryde 
med den arkitektoniske sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse. Foreningen udtrykker bekymring 
for, at projektet vil skabe præcedens og få afgørende indflydelse på, hvordan bygningsarven generelt 
udvikler sig i kommunen.
Indsigelserne samt ansøgers og By- og Miljøområdets bemærkninger hertil er samlet i skema og vedhæftet 
som bilag.
 
Regelgrundlag
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 189, som bl.a. har til formål at sikre bevaring af eksisterende 
bevaringsværdig bebyggelse og bevaring af karakteristiske bygningsdele og arkitektoniske elementer.
Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4. Ifølge lokalplanen kan grønne 
taghaver etableres i området, når de er i overensstemmelse med vejledningen "Din nye altan - fra idé til 
ibrugtagning."
Lokalplanen fastlægger desuden, at der ved ny bebyggelse skal anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig, samt 
etableres et opholdsareal svarende til 50 % af boligens bruttoetageareal.
 
By- og Miljøområdets vurdering:
Projektet er i overensstemmelse med altanmanualen, som lægger op til, at man af hensyn til den 
arkitektoniske helhed arbejder med hele tagfladen, når der etableres taghaver i tagkonstruktionen. By- og
Miljøområdet vurderer, at ejendommens værdi knytter sig til facadens rytme og sammenhæng med gadens 
andre facader. Projektet påvirker ikke ejendommens facade - kun dens tagkonstruktion - da taggesimsen 
bevares og tagaltanen ligger bagved denne.
 
Nærværende sag er et eksempel på boligtilvækst i form af en ny bolig i den eksisterende boligmasse.
Projektet tilfører ejendommen en række positive effekter, idet ejendommen opgraderes energimæssigt med 
ny isoleret tagkonstruktion. Herudover bidrager taghaven til byen med et grønt uderum, som øger 
biodiversiteten, og samtidig kan forsinke regnvand. Tilgængelighed for ejendommens beboere forbedres 
ikke, da etablering af elevator ikke er en del af projektet. Dertil kommer, at det ikke er muligt at anlægge
parkeringsplads på grunden til boligen, og at der således søges om dispensation for dette parkeringskrav, 
ligesom kravet om opholdsarealer heller ikke opfyldes.
 
I henhold til principperne om boligtilvækst/-fortætning, er der et stort pres på parkerings- og opholdsarealer i 
den østlige del af byen. For ikke at lægge yderligere pres på området udvises tilbageholdenhed med
dispensationer fra friareal og parkeringskrav øst for Fasanvejslinjen. En eventuel dispensation fra friarealer 
og parkeringskrav vil bero på en konkret vurdering.

Økonomi

Såfremt der dispenseres fra parkeringskravet, skal der i henhold til parkeringsfondens takstblad indbetale 
262.020 kr. for én parkeringsplads. Frederiksberg Kommune skal indbetale et tilsvarende beløb. Er 
parkeringspladsen ikke anlagt senest 5 år efter en evt. tilladelse tilbagebetales det indbetalte beløb.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 7. november 2016, Kommunalbestyrelsen den 14. november 2016.
PBM/EWF

Historik
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Indstilling 7. november 2016, pkt. 352:
By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder, 
1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads,
2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer,
3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser.

Bilag

 Referat fra Kommunalbestyrelsens møde 3. oktober 2016
 Visualisering set fra vest - FØR
 Visualisering set fra vest - EFTER
 Visualisering set fra Vest - EFTER - uden espalje
 Visualisering set fra øst - FØR
 Visualisering set fra øst - EFTER
 Visualisering set fra øst - EFTER - uden espalje
 Rumlig visualisering af altan
 Rumlig visualisering af altan - tættere på
 5.sals plan - eksisterende og fremtidige forhold
 Facade mod vej - Eksisterende Forhold
 Facade mod vej - Fremtidige Forhold
 Facade mod gård - Eksisterende Forhold
 Facade mod gård - Fremtidige Forhold
 Tværsnit - Eksisterende Forhold
 Tværsnit - Fremtidige Forhold
 Foto af gårdareal
 Bemærkninger fra Martina Schepelern
 Bemærkninger fra flere naboer
 Nabo tilslutter sig allerede indsendte bemærkninger
 Bemærkninger fra Peter Bach
 Bemærkninger fra Ann-Louise Fischer Kristensen
 Bemærkninger fra FBLF
 Bemærkninger til høringssvar fra ansøger
 Skema over indsigelser

 

Bilag/Punkt_305_Bilag_1_Referat_fra_Kommunalbestyrelsens_moede_3_oktober_2016.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_2_Foto_af_eksisterende_forhold_set_fra_vest.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_3_Visualisering_gade_01_med_espalje.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_4_Visualisering_gade_02__uden_espalje.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_5_Foto_af_eksisterende_forhold_set_fra_oest.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_6_Visualisering_gade_03__med_espalje.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_7_Visualisering_gade_04__uden_espalje.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_8_Rumlig_visualisering_af_altan.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_9_Rumlig_visualisering_af_altan__Taettere_paa.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_10_5sal_plan__eksisterende_og_fremtidige_forhold.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_11_Facade_mod_vej__Eksisterende_Forhold.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_12_Facade_mod_vej__Fremtidige_Forhold.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_13_Facade_mod_gaard__Eksisterende_Forhold.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_14_Facade_mod_gaard__Fremtidige_Forhold.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_15_Tvaersnit__Eksisterende_Forhold.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_16_Tvaersnit__Fremtidige_Forhold.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_17_Foto_af_gaardareal_230516.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_18_Bemaerkninger_fra_Martina_Schepelern.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_19_Bemaerkninger_fra_flere_naboer.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_20_Nabo_tilslutter_sig_allerede_indsendte_bemaerkninger.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_21_Bemaerkninger_fra_Peter_Bach.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_22_Bemaerkninger_fra_AnnLouise_Fischer_Kristensen.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_23_Bemaerkninger_fra_FBLF.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_24_Bemaerkninger_til_hoeringssvar_fra_ansoeger.pdf
Bilag/Punkt_305_Bilag_25_Skema_over_indsigelser.pdf
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